
 

 
 



 4املختصرة  الفتاوى العامة   

 

2   

 

 

 

 الفــــــتاوى العامة

 املختصرة

 

 ائتان الرابعتاناملم 

  
 تأليف

 أمحد بن حمنود آل رجب
 
 



 4املختصرة  الفتاوى العامة   

 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوجد ال

 م2018هـ / 1439 الطبعة األوىل

 (4العامة املختصرة ) فتاوى ال

تأليف: أمحد بن حمنود آل رجب

 رقــم اإليــداع

 للمؤلف  حقوق الطبع محفوظة

 + واتسPDF  فيس بوكالناشر: 
 

 ال يوجد الرتقيم الدولي

 

e e 
 

J J 

J J 

 



 4املختصرة  الفتاوى العامة   

 

4   

 

 
 

  

 َمٗمدَم٥م اظم٠ميمػ

وايمِمالة وايمسالم فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف  ،احلٚمد هلل

 وزمٔمد: ،وؽمٙمؿ

٣مَم٥م ) ايمٖمت٣موى ايمٔم همٜمذه هل اظمجٚمقفم٥م ايمرازمٔم٥م َمـ ىمت٣ميب

 اظمختٌمة(.

٣م َمٛمذ فمدة أؾمٜمر، ٙم٥م يمسٙمسٙم٥م ايمٖمت٣موى ايمتل زمدأُت قاَص وهل َمُ 

َمـ ايمٗمراء فمػم اهل٣مسمػ  د إرمي رِ إؽمئٙم٥م ايمتل سمَ  ـُأصمٝم٤م همٝمٜم٣م فم

 وايمٛم٦م.

ودم احلٗمٝمٗم٥م يمٗمد اؽمتٖمدت َمـ هذه ايمٖمت٣موى نم٣مي٥م آؽمتٖم٣مدة، 

ل ٟمؽمأُ أن  بٔمدهم ،ل فمٛمٜم٣م وٓ أدري فمٛمٜم٣م ؾمٝمًئ٣مٟمهم٘مؿ َمـ َمسٟميم٥م ُأؽم

ومقم زم٣ميمبح٧م وايمتدومٝمؼ ضمتك أصؾ همٝمٜم٣م جلقاب َمٔمتدل فمٛمٜم٣م أ

هم١مذا  ،وىمؿ َمـ ضمدي٧م مل أىمـ أفمرف أٞمف َمٔمٙمقل !زمٖمّمؾ اهلل
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همٟمومقم زمتحٗمٝمٗمف همٟمومػ فمعم  ،زمس٣مئؾ ىمريؿ يسٟميمٛمل فمـ صحتف

 .ٙم٥م اجلٚمٜمقر َمٖمٝمدة وٞم٣مهمٔم٥مئهمٟمؽم ايمٔمٙم٥م.

وأن  ،وأؽمٟمل اهلل أن ئمٝمٛمٛمل فمعم َمقاصٙم٥م هذه ايمسٙمسٙم٥م ايمٛم٣مهمٔم٥م 

 .إٞمف فمعم ىمؾ رء ومدير ،ابيقهمٗمٛمل همٝمٜم٣م يمٙمِمق

حمٚمد  ؿ فمعم ؽمٝمدٞم٣م ٙم  ايمٙمٜمؿ وؽَم  ؾ  واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وَص 

 وفمعم آيمف وأصح٣مزمف أمجٔمكم 

 أمحد زمـ حمٚمقد آل رصم٤م:  ىمتبف

   26226263228ه٣مسمػ/ 

 26552537622 /اب واسمس 

ؽمٜمؾ احلسٝمٛمٝم٥م ـ َمرىمز َمٛمُمٟمة أزمق فمٚمر ـ زمٗمري٥م طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد 

 ـ ايمممومٝم٥م ـ َمٌم.

، اظمقاهمؼ َمـ هجرة ايمٛمبل ( 6439)رة ذي ايمٗمٔمدة يمٔم٣مم نم

 (م65/7/2268)ايمسب٦م 
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ًٓ  ّؾ ضَم أَ  وصمؾ فمز اهلل إن)) هؾ صح ضمدي٧م:: 666س  ضمال

 وَم٣م ضمرام، همٜمق مري ضَم  وَم٣م ضمالل، همٜمق أضمؾ همام ضمراًَم٣م، مري وضَم 

 ؟((فمٖمق همٜمق فمٛمف ؽم٘م٦م

ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م، وومد أفمٙمف ايمُمٝمخ َمٗمبؾ دم ىمت٣مزمف: )أضم٣مدي٧م ج:  

 ايمُمٝمخ احلقيٛمل دم ىمت٣مزمف: )ايمٖمت٣موى احلديثٝم٥م(.أفمٙمف (، وَمٔمٙم٥م

ويمٝمس٦م  -ج اظمرأةرْ رج َمـ همَ همرازات ايمتل َت ؿ اإل٘مْ َم٣م ضُم : 662س

 هؾ سمٛمٗمض ايمقضقء؟ -ًي٣مدْ ًي٣م وٓ وَ زْ ٣م وٓ َمَ ٛمٝم  َمَ 

 .رة٣مهج: ايمِمحٝمح أهن٣م ؿم

ٛمٗمض رج َمـ ايمسبٝمٙمكم يَ ىمؾ َم٣م َي ) :ومقل زمٔمض ايمٔمٙمامءو 

 .يمٝمس فمٙمٝمف َمستٛمد (ايمقضقء

 اظمرأة فمٛمد ايمْمبٝمٔمٝم٥م اإلهمرازات) اؽمٚمٜم٣م: ،ؾم٣مهمٝم٥م رؽم٣ميم٥مودم اظمسٟميم٥م  

 يمٙمدىمتقرة هم٣مؿمٚم٥م ٞمِمٝمػ . (وايمٛمج٣مؽم٥م ايمْمٜم٣مرة زمكم

 هؾ جتقز إزايم٥م ايمٛمج٣مؽم٥م َمـ فمعم اظمالزمس زم٣ميمبخ٣مر؟ :663س

زم٣مظم٣مء أو  ، ؽمقاءهم٣مظمٜمؿ هق إزايم٥م فمكم ايمٛمج٣مؽم٥م :هذا صم٣مئز ج:

 .زم٣ميمبخ٣مر أو زمٟمي ؿم٣مهر
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رم زمٔمد  يمِمحٝمح يمٝم٘مقن رم ويمد ص٣ميمح يدفمقؼ ا: َم٣م ايمْمري664س

 وهم٣ميت، وي٘مقن فمٚمٙمف ايمِم٣ميمح دم َمٝمزان ضمسٛم٣ميت؟

 :ج: ؿمريٗمف

  ًٓ  م ايمِم٣محل٥م. ـ اطمتٝم٣مر إِس : أن ُتْ أو

يمِم٣ميمح اواإلىمث٣مر َمـ ؽم٠مال اهلل ايمقيمد  ،دفم٣مء اجلامع َس ٛمْ ٓ سمَ  شم٣مٞمًٝم٣م:

 دم ؽمجقدك. 

فمٛمف  ؼي ٛم٣ًم، وفمُ  يمف اؽماًم ضمس، واطمؼم(6)٘مفٛم  زمف همَح  وم٦َم شم٣ميمًث٣م: َمتك ُرزِ 

َمتك ىمٛم٦م وم٣مدًرا.  ،ًرا وزمُم٣مة إذا ىم٣مٞم٦م أٞمثكىمَ زمُم٣مسمكم إن ىم٣من ذَ 

 ٛم٥م. ايم٘مت٣مب وايمس  فمعم ف سمرزمٝم٥م صحٝمح٥م زم  رازمًٔم٣م: رَ 

 .نمغم ايمِم٣محلكمطم٣مَمًس٣م: ٓ جتٔمٙمف يِم٣مدق 

 ايمقيمد إلم ايمْمريؼ) هم٣مٞمٓمر اظمسٟميم٥م زمتقؽمع دم رؽم٣ميم٥م: وإن ؾمئ٦َم 

 .-ضمٖمٓمف اهلل–يمُمٝمخٛم٣م وضمٝمد زم٣مرم   (ايمِم٣ميمح

 يمُمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي ضمٖمٓمف اهلل. (همٗمف سمرزمٝم٥م إزمٛم٣مء)دم ىمت٣مبو

 

                                                      

 ع ريؼ ايمُمخص دم همؿ اظمقيمقد زمحٝم٧م يتذوق ايمتٚمر.ْض غ مترة دم ايمٖمؿ ووَ ّْم َمَ ايمتحٛمٝمؽ:  (6)
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ٓ )ايمذي همٝمف أن  ،ىمٝمػ ٞمٖمٜمؿ ضمدي٧م)ايمبْم٣موم٥م( ايمْمقيؾ :665س

 ضٔم٦م ؿم٣مؾم٦م ىمؾ ؽمجالت ايمذٞمقب؟ظم٣م وُ  (يمف إٓ اهللإ

 .ـ صححففمٛمد َمَ هذا ج: 

د اهلل أن هذا احلدي٧م َمث٣مل يمرصمؾ أرا وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي:ومد و 

 يٕمٖمر يمف وئمٖمق فمٛمف.

 هؾ ضم٤م إوؿم٣من أَمر ديٛمل؟ :666س

 َيْٚمُ٘مرُ  َوإِذْ  }وم٣مل سمٔم٣ملم:  ،ايمٛمٖمس ومتؾَمع  ايمقؿمـ همراق اهلل َذىَمرج: 

ـَ  زمَِؽ   َوَيْٚمُ٘مُرونَ  ُيِْرصُمقكَ  َأوْ  َيْٗمُتُٙمقكَ  َأوْ  يمُِٝمْثبُِتقكَ  ىَمَٖمُروا ايميِذي

ـَ  طَمغْمُ  َواهلليُ اهلليُ َوَيْٚمُ٘مرُ   .[32: إٞمٖم٣مل] {اظم٣َْمىمِِري

 اهلل أرض خلغم إٞمِؽ  واهلل)) روصمف َمـ َم٘م٥م:فمٛمد طم ووم٣مل 

 .((طمرصم٦ُم  َم٣م َمٛمِؽ  طمرصم٦ُم أُ  أين ويمقٓ اهلل، إلم ايمبالد وأضم٤م

وهمٝمف أهؾ  ،أٞمف وؿمـ َمسٙمؿهق هم١مذا ىم٣من ايمب٣مفم٧م فمعم ضم٤م ايمقؿمـ 

همٜمذه  :ع همٝمف إذانهمَ رْ ويُ  ،ر همٝمف اؽمؿ اهللىمَ ْذ ويُ  ،ايمٔمٙمؿ وايمِمالح

 ٣م. ٞمٝم٣مت ؿمٝمب٥م وَمتك ٞمقاه٣م ايمُمخص همٜمق َمث٣مب فمٙمٝمٜم

ايمتٔمِم٤م يمٙمحدود وإؽمامء هق أَم٣م إذا ىم٣من ايمب٣مفم٧م فمعم ذيمؽ 

 زمؾ هل فمِمبٝم٥م ممٗمقسم٥م َمرهمقض٥م. ،همال شمقاب دم هذا ،٤مْس همَح 
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 وٓ فمجٚمل، فمعم يمٔمريب ؾّْم همَ  ٓ)) َم٣م صح٥م ضمدي٧م:: 667س

 إٓ -أمحر فمعم أؽمقد وٓ أؽمقد، فمعم أمحر وٓ فمريب، فمعم يمٔمجٚمل

 ؟((زم٣ميمتٗمقى

ازمـ َمـ ؿمريؼ  ،م أمحد ونمغمهرواه اإلَم٣م ،ضمدي٧م صحٝمح ذاهج: 

  .فمٚمـ ؾمٜمد طمْمب٥م ايمٛمبل  ،ةْض فمـ أيب ٞمَ  ،رييْ رَ فمـ اجلُ  ،٥مٝمي ٙمَ فمُ 

 ريري ىم٣من ومبؾ اطمتالؿمف.٥م َمـ اجلُ ٝمي ٙمَ وؽمامع ازمـ فمُ 

زمٚمٔمٛمك  ؟: هؾ ايمقومقف دم ايمِمػ إول ضمؼ يمٙمٚم٠مذن668س

 أٞمٛم٣م جي٤م أن ٞمؼمك يمف َم٘م٣مًٞم٣م أشمٛم٣مء إوم٣مَمتف يمٙمِمالة؟

يمٝمف همٜمق أضمؼ زمف، إَمـ جمٙمسف شمؿ رصمع  ـ وم٣مم١مذا ىم٣من َمَ ٞمٔمؿ، هم ج:

ويٛمبٕمل  .ـ يدطمٙمقن اظمسجدٕٞمف َمـ أوائؾ َمَ  :لم زمذيمؽوْ هم٣مظم٠مذن أَ 

 أن ي٘مقن ومريًب٣م َمـ َم٘م٣من رهمع إذان.

دم ىمقن صالة  ضمدي٧مأي  فمـ رؽمقل اهلل هؾ صح : 669س

 اظمرأة دم زمٝمتٜم٣م أهمّمؾ َمـ صالت٣م  دم اظمسجد؟

 .مل يِمح دم ذيمؽ ضمدي٧م همٝمام فمٙمٚم٦ُم  ج:

  .ومقل هذا زمٔمد زمح٧م ؾمديد دم أضم٣مدي٧م ايمب٣مبأ 
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هذا فمـ ايمُمٝمخ  وومرأُت  .ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي يٗمقل هذا وومد ؽمٚمٔم٦ُم 

 فمقم احلسٛمل ايمٔمراومل. أيب

ػ همٝمٜم٣م ضمدي٧م ؽمقرة ٔم  َّم يمؽ َمـ ومبؾ همتقى سمُ  : ومرأُت 622س

أٞمف ضمدي٧م ضمسـ، همٜمؾ يٚم٘مٛمؽ أن سمبكم يمٛم٣م  ؽ، ويم٘مٛمٛمل ومرأتٙمْ اظمُ 

 ٖمتف؟ٔمي ظم٣مذا َض 

ف ومل يقشمٗم ،ٚملَُم فمعم راٍو اؽمٚمف فمب٣مس اجلُ  َمداره َضٔميٖمتف ٕن ج:

وهق َمٔمروف  (ايمثٗم٣مت)ب٣من دم همٝمف أن ذىمره ازمـ ضمِ  ونم٣مي٥م َم٣م ،َمٔمتػم

  .زمتقشمٝمؼ اظمج٣مهٝمؾ

 .ويمٝمس يمف دم ايم٘مت٤م إرزمٔم٥م نمغمه ،وومد اٞمٖمرد هبذا احلدي٧م

 .ريض اهلل فمٛمف َمـ أيب هريرة ف يمٔمب٣مس هذا ؽمامعرَ ٔمْ وٓ يُ  
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وأشمٛم٣مء  ،)أشم٣مر( دم إرايض صمقدؾمتٜمر دم زمالدٞم٣م وا: 626س

١مذا زمٔمٛم٣مه٣م همٜمؾ فمٙمٝمٛم٣م همايمتٛمٗمٝم٤م دم أرضٛم٣م وصمدٞم٣م ومْمٔم٥م أشمري٥م، 

 زىم٣مة؟

ودم )) حلدي٧م: :وزىم٣مت٣م اخُلٚمس ،فمٙمٝم٘مؿ همٝمٜم٣م ايمزىم٣مة ٞمٔمؿ، ج:

هق دهمكم  -فمٛمد اجلٚمٜمقر -وايمرىم٣مز  .(6) ((ايمرىم٣مز اخلٚمس

 .اجل٣مهٙمٝم٥م

 ؟هًب٣م أو همّم٥متِمدق زمقزٞمف ذقد ويُ يمؼ ؾمٔمر اظمقٙمَ هؾ ُيْ : 622س

 أو َم٣مذا ُيِمٛمَع؟

 .فمـ رؽمقل اهلل  د دم ذيمؽ طمػم صحٝمحرِ ج: مل يَ 

 .وسمٔمؼ فمٛمف إن اؽمتْمٔم٦م تٙمؼ رأؽمف،و (2) ٘مفٛم  ُتَ  وإٞمام 

 ؾ أن سمتِمدق زمدون تديد َمـ زم٣مب ؾم٘مر اهلل.ٖمّمي ويُ  

)ذىم٥م حمٚمقل( رصٝمد زمٟمرزمٔم٥م  : أؽمتٙمػ َمـ همقداهمقن623س

 ا جيقز؟همٜمؾ هذ ،صمٛمٝمٜم٣مت ٥مهمٝمٟمطمذون مخس ،صمٛمٝمٜم٣مت

 همٜمذا زمٝمع طمدَم٥م يمٝمس زمٝمع َم٣مل. :جيقز ج:

                                                      

 (.6762(، وَمسٙمؿ )6499َمتٖمؼ فمٙمٝمف: أطمرصمف ايمبخ٣مري) (6)

 ع ريؼ ايمُمخص دم همؿ اظمقيمقد زمحٝم٧م يتذوق ايمتٚمر.ْض غ مترة دم ايمٖمؿ ووَ ّْم َمَ ايمتحٛمٝمؽ:  (2)
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ىم٣من رم : همٙمقصمقا فمثامنو  زَ )) َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: :624س

 ؟((ف إٓ زم٣ميمقضمل َمـ اهلل فمز وصمؾصمتُ وي ف، وَم٣م زَ صمتُ وي شم٣ميمث٥م يمزَ 

 .ثب٦م فمـ ايمٛمبل ، ٓ يَ اج: ضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد  

 ٣مدةضمزمٟمؽمٙمح٥م  : سمُم٣مصمر إطمقة أؾمٗم٣مء َمع زمٔمّمٜمؿ 625س

همٟمص٣مزمف أضمدهؿ  ،ح زمٝمٛمٜمؿٙمِ ِْم ؾ وايمدهؿ يمٝمُ طمي َد همتَ  )ىم٣ميمس٘م٣مىمكم(

شمؿ سمسب٤م  ،)زمدون سمٔمٚمد(، ودطمؾ اظمستُمٖمك زمجرح دم زمْمٛمف

ازمٛمل ايمذي  ومد ؽم٣محم٦ُم ) :اجلرح دم وهم٣مسمف، وومبؾ وهم٣مسمف وم٣مل

هق ) :همٜمؾ يمف احلؼ دم اظمغماث؟ َمع أن إطمقسمف يٗمقيمقن (صمرضمٛمل

 ؟(وم٣مسمؾ يمٝمس يمف أن يرث

 صمٜمكم:يمف احلؼ دم اظمغماث َمـ وٞمٔمؿ، ج: 

 .إول: أٞمف مل يتٔمٚمد ايمٗمتؾ 

 ايمقايمد ومد ؽم٣محمف.  أن ايمث٣مين: 

 ثؾ.زمٚمِ  ثاًل هم٣ميمراصمح َمـ ومقرم ايمٔمٙمامء أٞمف يرث ىم١مطمقسمف َمِ 

 ستح٤م صٝم٣مم إي٣مم ايمبٝمض َمـ ؾمٜمر ؾمٔمب٣من؟: هؾ يُ 626س

 : يمٔمٚمقم إضم٣مدي٧م ايمتل همٝمٜم٣م أنج: اؽمتحبف فمدد َمـ ايمٔمٙمامء

ؾمٜمر، وصم٣مء دم أوص زمِمٝم٣مم شمالشم٥م أي٣مم َمـ ىمؾ   ايمرؽمقل
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 .مَم  واخل٣مَمس فمَ مَم  وايمرازمع فمَ مَم زمٔمض إضم٣مدي٧م أهن٣م ايمث٣ميم٧م فمَ 

ًٓ  ٥موإن ىم٣من تديد إي٣مم ايمثالشم  َمـ ىمؾ ؿمرومف. َمٔمٙمق

هم١مٞمف  :ـ ومرأ ايمٗمرآن همٙمٝمسٟمل اهلل زمفَمَ )) : َم٣م صح٥م ضمدي٧م:627س

 ؟((سٟميمقن زمف ايمٛم٣مسؽمٝمجلء أومقام يٗمرءون ايمٗمرآن يَ 

 .ل اهلل ثب٦م فمـ رؽمقوٓ يَ  ج: ضٔمٝمػ ٓ يِمح

وأؾم٣مر إلفماليمف ايمؼمَمذي فمٗم٤م إطمراصمف يمف  .قمٝمْ ٗمَ ٖمف ايمٔمُ ٔمي وومد َض  

 ٛمف.ٛمَ دم ؽُم 

هلل زمف قا اٙمُ قا ايمٗمرآن، وؽَم ٚمُ ٙمي ٔمَ سمَ )) : َم٣م صح٥م ضمدي٧م:628س

هم١من ايمٗمرآن يتٔمٙمٚمف  :ايمدٞمٝم٣م سٟميمقن زمفيَ  اجلٛم٥م، ومبؾ أن يتٔمٙمٚمف ومقم

 ؟((يٗمرأه هلل شمالشم٥م: رصمؾ يب٣مهل زمف، ورصمؾ يستٟمىمؾ زمف، ورصمؾ

 ج: ٓ يِمح هم٘مؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م.

 -رمح٣مت اهلل فمٙمٝمف ورضقاٞمف-ايمُمٝمخ ٞم٣مس إيمب٣مين ويم٘مـ 

أورده وصمػمه زمْمرومف وؾمقاهده، زمٔمد أن  (ايمسٙمسٙم٥م ايمِمحٝمح٥م)دم

 . زمٔمض أوصمف فمٙمٙمفكمي زمَ 

ي زمٔمّمٜم٣م ق  ٗمَ : أؽم٣مٞمٝمده ٓ يُ ومقلأوإٞمام  ،رى هذا ايمرأيأوٓ  

 ايمّمٔمػ. زوهق زم٣مٍق دم ضمٝم ،زمٔمًّم٣م
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زمحامٓت  ٥مهم٣مٞمٙمُم٣مب أن يتِمقر زمُمقرت و: هؾ جيقز يم629س

 ويٛمممه٣م فمعم ايمٛم٦م؟

يم٘مقن همريؼ  :َمتٜم٣م ٓ تٙمق َمـ طمالف زمكم ايمٔمٙمامءج:  اظمسٟميم٥م زمرُ 

اضمٖمظ :)) َمٛمٜمؿ يرى أن رىمب٥م ايمرصمؾ فمقرة، وومد وم٣مل ايمٛمبل 

 .((أو َم٣م َمٙم٘م٦م يٚمٝمٛمؽ َمـ زوصمتؽ فمقرسمؽ إٓ 

ة، هذا ايمٖمٔمؾ طم٣مدش يمٙمحٝم٣مء وَمٛم٣مٍف يمٙمٚمروة وإطمالق احلٚمٝمدو

وهق ٓ يٙمق َمـ همتٛم٥م وهمس٣مد: ٕن ايمٛم٦م َيدطمؾ فمٙمٝمف ايمِمٕمغم 

 وايم٘مبغم وايمرصمؾ واظمرأة.

 وايمتٜمجد دم مج٣مفم٥م؟ : هؾ جتقز صالسم٣م ايمتس٣مزمٝمح632س

ـ ٕٞمٛمل أطمت٣مر ومقل َمَ  :ٓ أومقل هب٣م َمـ إصؾج:  صالة ايمتس٣مزمٝمح 

زجُي . يم٘مـ ََمـ صححٜم٣م ػ إطمب٣مر ايمقاردة همٝمٜم٣مٔمي َض   ذيمؽ. ق 

همٗمد  ،ٜمجد دم مج٣مفم٥م دم ؾمٜمر رَمّم٣من همال زمٟمس زمفأَم٣م صالة ايمت

صعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٟمصح٣مزمف ايمؼماويح فمدة 

زمـ  يَبي ر أُ َمَ ، وأَ ريض اهلل فمٛمف ؾ ذيمؽ فمٚمرٔمَ َمرات دم رَمّم٣من، وهمَ 

ريض اهلل  وأومره ايمِمح٣مزم٥م ،أن يِمقم زم٣ميمٛم٣مس ريض اهلل فمٛمف ىمٔم٤م

 هم٘م٣من ىم٣مإلمج٣مع. ،فمٛمٜمؿ
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دم مج٣مفم٥م  -َمـ دون َمداوَم٥م-ؾ أضمٝم٣مًٞم٣م ٔمِ همُ أَم٣م دم نمغم رَمّم٣من هم١من 

 .يمِمالة ازمـ فمب٣مس ريض اهلل فمٛمٜمام َمع رؽمقل اهلل  :همال ضمرج

وومد  ،هؾ يِمح اظمسح فمعم رأد أشمٛم٣مء ايمقضقء: 636س

 ؟٦م ايمُمٔمر(ب  ثَ ؾ)َمُ وضٔم٦م اجلِ 

يِمح ايمقضقء َمع وضع هذه اظم٣مدة: ٕن هذه اظم٣مدة وإن  ،ٞمٔمؿ ج:

 د ايمٛمبل بي يمٝمف، ويمٗمد يمَ إاظم٣مء  ت٦م ايمُمٔمر همٜمل ٓ متٛمع وصقلبي شمَ 

 م.رِ ؾمٔمره وهق حُمْ 

 ،ٔم٦م فمعم فمّمق َمـ أفمّم٣مء ايمقضقءِض هم٘مؾ َم٣مدة وُ  :وزم٣مجلٚمٙم٥م

همال  ،ٛمع وصقل اظم٣مء إلم هذا ايمٔمّمقهن٣م مَت إرم زمحٝم٧م وىم٣من هل٣م صمِ 

 يِمح ايمقضقء َمع وصمقده٣م.

 :: هؾ صح رء َمـ هذه إومقال فمـ رؽمقل اهلل632س

 .((ـ َم٣مت وم٣مَم٦م ومٝم٣مَمتفَمَ )) (6)

 .((إيمٝمف ـ أضمسٛم٦َم ذ َمَ  اسمِؼ ))(2)

 .((أٞم٣م ازمـ ايمذزمٝمحكم))( 3)
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 .((ايمبٝم٦م ن َمٛم٣م آَل اَم ٙمْ ؽَم )) (4)

  .((همحٝم٧م وصمده٣م همٜمق أضمؼ هب٣م ،احل٘مٚم٥م ض٣ميم٥م اظم٠مَمـ)) (5)

 ؟((ب اَمرأسمفَضَ  سٟمل ايمرصمؾ، همٝمؿَ يُ ٓ )) (6)

 .ج: ىمؾ هذه إومقال ٓ سمِمح ٞمسبتٜم٣م إلم رؽمقل اهلل 

 إضم٣مدي٧م: : َم٣م صح٥م هذه 633س

 .((ـ طمرج دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ، همٜمق دم ؽمبٝمؾ اهلل ضمتك يرصمعَمَ ))( 6)

٤م أن ضمِ هم١مين أُ  :٣مٛمل أضمد َمـ أصح٣ميب فمـ أضمد ؾمٝمئً ٕمْ ٙم  بَ ٓ يُ ))(2) 

 .((رأطمرج إيمٝم٘مؿ وأٞم٣م ؽمٙمٝمؿ ايمِمد

أىمب٣مد اإلزمؾ، يْمٙمبقن ايمٔمٙمؿ همال  ضب ايمٛم٣مسيقؾمؽ أن يَ ))(3) 

 .(( اظمديٛم٥ما أفمٙمؿ َمـ فم٣مملِ دون أضمًد جي

فمٛمد سمالوة  :ي٤م ايمِمٚم٦م فمٛمد شمالث -فمز وصمؾ  -إن اهلل ))(4)

 .((وفمٛمد ايمزضمػ، وفمٛمد اجلٛم٣مزة ،ايمٗمرآن
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 ؟((ر وهم٣مصمرقا طمٙمػ ىمؾ زمَ ٙم  َص ))(5) 

 .ثب٦م فمـ رؽمقل اهلل ٓ سمَ  ،ج: ىمؾ هذه إضم٣مدي٧م ضٔمٝمٖم٥م

ايمٙمٜمؿ )ـ وم٣مل ضمكم يِمبح: َمَ )) : َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: 634س

طمٙمٗمؽ، همٚمٛمؽ وضمدك ٓ أو زمٟمضمد َمـ  َم٣م أصبح يب َمـ ٞمٔمٚم٥م

إٓ أدى ؾم٘مر ذيمؽ  (ذيؽ يمؽ، همٙمؽ احلٚمد ويمؽ ايمُم٘مر

 ؟((ايمٝمقم

 ج: ضمدي٧م ضٔمٝمػ.

 :: هؾ صح رء َمـ هذه إومقال فمـ رؽمقل اهلل635س

 .((وَمٔمِمٝم٥م اهلل َمٔمِمٝم٥م ايمقايمد ،ؿم٣مفم٥م اهلل ؿم٣مفم٥م ايمقايمد)) (6)

 .((هم١مٞمف يٛمٓمر زمٛمقر اهلل فمز وصمؾ :راؽم٥م اظم٠مَمـاسمٗمقا همِ ))(2)

 .((٣مل وايمداخل))(3)

 .((اطمتالف أَمتل رمح٥م))(4)
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 .ج: ىمؾ هذه إومقال ٓ سمِمح ٞمسبتٜم٣م إلم رؽمقل اهلل 

 : َم٣م صح٥م هذيـ احلديثكم: 636س

 .((ايمٙمٜمؿ زم٣مرك َٕمتل دم زم٘مقره٣م)) (6)

 ؟((ايمٔمٙمامء ورشم٥م إٞمبٝم٣مء)) (2)

زمٔمض  امَمٗم٣مل، وومد صححٜم امج: ىمال احلديثكم دم ىمؾ ؿمرومٜم

 ٜمام.أومقل زمّمٔمٖم يم٘مٛملو ،ايمٔمٙمامء زمٚمجٚمقفمٜم٣م

 ؟((إٞمام أٞم٣م رمح٥م َمٜمداة)): َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 637س

ر فمـ إفمٚمش فمـ ٜمِ ْس وىمٝمع وفمقم زمـ َمُ  ج: هذا احلدي٧م رواه 

.َمرؽماًل  ،أيب ص٣ميمح  

 .زمف ايمدارومْمٛمل ونمغمهقي وهق ايمِمحٝمح ايمذي َص 

 .واظمرؽمؾ َمـ ومسؿ ايمّمٔمٝمػ ،هم٣محلدي٧م َمرؽمؾ 

صحٝمح  كهم٣مظمٔمٛم كأَم٣م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م اظمٔمٛم .ٞم٣مضمٝم٥م اإلؽمٛم٣مدَمـ هذا  

 زم٣مسمٖم٣مق.
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ؿ إذا ٙم  ىم٣من ُيَس  فأٞم هؾ صح ضمدي٧م فمـ رؽمقل اهلل  :638س

 د اظمٛمػم؟ٔمِ َص 

 .ثب٦م دم هذا ضمدي٧م صحٝمح فمـ رؽمقل اهللج: ٓ يَ 

 :وزمف أومقل ،ؽمتح٤م ذيمؽ ايمُم٣مهمٔمل وأمحداهمٗمد  ،وىمٖمٗمف يمٙمٚمسٟميم٥م

 وهذا يمٙمٔمٚمقَم٣مت ايمقاردة دم إهمُم٣مء ايمسالم.

 َم٣مذا سمرى؟ :همٗم٣مل ،اَمع ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي َمرة دم هذ وسمٛم٣مومُم٦ُم 

 .أضمسٛم٦َم  ،ٞمٔمؿ :همٗم٣مل .ؿٙم  أرى أٞمف ُيَس  :ٗمٙم٦مهم 

أٞمف مل ي٘مـ  -فمـ ايمُمٝمخ َمٗمبؾ رمحف اهلل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي  رىمَ وذَ 

ث دِ ىم٣مد إَمر ُيْ  همٙمام ،ٕٞمف ٓ يِمح  طمػم َمرهمقع دم اظمسٟميم٥م :ؿٙم  ُيَس 

 ؾ هذا زمٔمض ايمِمح٣مزم٥م.ٔمَ همَ  :ووم٣مل ،ؿٙمي َمُم٘مٙم٥م ؽَم 

س بْ دم ايمٛمٜمل فمـ يمُ  ضم٣مدي٧م ايمقاردةإ: َم٣م ايمٗمقل دم 639س

س شمقب بْ ضم٣مدي٧م ايمقاردة دم ايمٛمٜمل فمـ يمُ إ، ومحرايمثقب إ

  ؟ايمُمٜمرة

 .ج: ٓ يِمح دم ذيمؽ طمػم فمـ رؽمقل اهلل 
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ٞم٣م أو ،َمـ ٞمِمٝمبل ٣من جئمؾ همالٞمً ٟمزماهلل  هؾ جيقز أن أدفمق: 642س

وهق ص٣ميمح؟ ،ضمبٜم٣مأُ أرى همٝمف ايمِمٖم٣مت ايمتل   

 يمِؽ ر د  ٗمَ زمٟمن يُ اهلل  ْدفِملسمَ  لم أنوْ ، وإَ َمـ ذيمؽ ٣مٓ أفمٙمؿ َم٣مٞمٔمً ج: 

همال ئمٙمؿ ايمٕمٝم٤م إٓ اهلل. ضمٝم٧م ىم٣من: اخلغم  

َم٣م ومقيمؽ دم تٗمٝمٗم٣مت ايمُمٝمخ فمٚمرو زمـ فمبد اظمٛمٔمؿ : 642س

؟ؽمٙمٝمؿ  

زة إلم ضمد ىمي رَ تٗمٝمٗم٣مسمف ٞم٣مهمٔم٥م وؿمٝمب٥م وَمُ  :ايمٗمقل اأومقل َمقصمزً ج: 

ا.ىمبغم صمد    

ؽم٦م يمف ٞمخٙم٥م دم رِ نمُ  (ؽمبح٣من اهلل وزمحٚمده) :ـ وم٣ملَمَ  :642س

؟اجلٛم٥م  

أؽم٣مٞمٝمده ضٔمٝمٖم٥م.ج:   

؟ؼ صدر رؽمقل اهلل ىمؿ َمرة ؾُم : 646س   

 أن صدره ايممميػ هق  فمٙمٝمف زمسٛمد صحٝمح وومٖم٦ُم  ايمذيج: 

:َمرسمكم ومد ؾُمؼ  

  .وهق صٕمغم :إولماظمرة  

.واظمٔمراج دم رضمٙم٥م اإلرساء :ايمث٣مٞمٝم٥ماظمرة و  
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همٜمؾ يٗمع  ،رؽم٣ميم٥م دم اهل٣مسمػ فمػم اَمرأسمف ؼٙمي رصمؾ ؿمَ :642س

؟ايمْمالق  

 ،٣م٣م أٞمف هق ايمذي أرؽمؾ ايمرؽم٣ميم٥م ، وىم٣من ايمٙمٖمظ سيً إن سمٟمىمدٞمج: 

.ومع ايمْمالقو  

زمٚمجرد  ِمٙمح ٕن يٖمتل ايمٛم٣مَس هؾ ىمؾ ؾمخص يَ :643س

َمـ صم٣مَمٔم٥م إزهر ايممميػ؟ سايمٙمٝمس٣مٞمضمِمقيمف فمعم ؾمٜم٣مدة   

 ،ٕن يٖمتل دم احلالل واحلرام يمٝمس ىمؾ ؾمخص َم٠مهاًل  ، ٓج: 

زمٚمجرد ضمِمقيمف فمعم  -وايمِمقاب واخلْمٟم، وايمّمٔمٝمػ وايمِمحٝمح

.اجل٣مَمٔمٝم٥م َمـ إزهر ايممميػ يمُمٜم٣مدةا  

ايم٘مت٤م وىمٝمٖمٝم٥م  َمٖم٣مسمٝمحٖمتح يمف ايمب٣مب ظمٔمرهم٥م وإٞمام ايمُمٜم٣مدة سمَ  

.آؿمالع فمٙمٝمٜم٣م وآؽمتٖم٣مدة َمٛمٜم٣م  

أن يستٚمر دم َمذاىمرة  -شمؿ يبٗمك زمٔمد سمقهمٝمؼ اهلل يمْم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ 

وىمٙمام اصمتٜمد  .وي٘مقن يمف صمٜمده اخل٣ميمص ،اظمس٣مئؾ وإضم٣مدي٧م

ايمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع.، وهمٗمف اهلل وأفمْم٣مه لَذ وزمَ   
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: َم٣م صح٥م هذه إضم٣مدي٧م:644س  

((.رق دؽم٣مسٖم٘مؿ هم١من ايمٔمِ ْمَ وا يمٛمُ غمي َتَ  ( ))6)  

((.ٔم٣مت هـ اظمٛم٣مهمٗم٣متختٙمِ اظمُ )): (2)   

همحرام فمٙمٝمٜم٣م  ،زوصمٜم٣م ؿمالوًم٣م َمـ نمغم َم٣م زمٟمس ـ ؽمٟميم٦ْم َمَ )): (3) 

؟((رائح٥م اجلٛم٥م  

ٔم٣مف.ج: ىمٙمٜم٣م أضم٣مدي٧م ِض   

: هؾ صح ضمدي٧م زمخِمقص صالة احل٣مصم٥م؟645س  

 وومد ؽمٚمٔم٦ُم  .ٓ يِمح ضمدي٧م دم صالة احل٣مصم٥م زمخِمقصٜم٣م   ج:

.هذا َمـ ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي  

يمٔمٚمقم  :اهلل  فمز وصمؾ يم٘مـ ٓ َم٣مٞمع أن يِمقم ايمُمخص ويدفمق

اِت َوَيْدفُمقَٞمٛم٣َم َرنَمًب٣م }ومقيمف سمٔم٣ملم: غْمَ ُْؿ ىَم٣مُٞمقا ُيَس٣مِرفُمقَن دِم اخْلَ إهِني

 [.92]إٞمبٝم٣مء:  {َوَرَهًب٣م َوىَم٣مُٞمقا يَمٛم٣َم طَم٣مؾِمِٔمكَم 
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 : َم٣م صح٥م هذه إضم٣مدي٧م: 646س

 ـ أراد ايمٔمٙمؿ همٙمٝمٟمِت همٚمَ  ،زم٣مهب٣م ٙمؿ وفمقمي أٞم٣م َمديٛم٥م فمِ )) (6)

  .((ايمب٣مب

ـ أراد أطمرة همٔمٙمٝمف وَمَ  ،نآـ أراد ايمدٞمٝم٣م همٔمٙمٝمف زم٣ميمٗمرَمَ )) (2)

 .((نآهمٔمٙمٝمف زم٣ميمٗمر ٣مدمه٣م َمٔمً اـ أروَمَ  ،نآزم٣ميمٗمر

٣م ك اهلل يمف زمٝمتً ٛمَ زمَ  ،فممم َمرات ؽمقرة اإلطمالص ـ ومرأَمَ )) (3)

 .((٥مدم اجلٛم

 .((ٙمف همٙمٝمتقضٟمـ مَحَ ٣م همٙمٝمٕمتسؾ، وَمَ ؾ َمٝمتً سي ـ نمَ َمَ )) (4)

ـ صعم ايمٕمداة دم مج٣مفم٥م، شمؿ ومٔمد يذىمر اهلل ضمتك سمْمٙمع َمَ )) (5)

ج٥م ىم٣مٞم٦م يمف ىمٟمصمر ضَم  :شمؿ صعم رىمٔمتكم  ايمُمٚمس،

 .  ((سم٣مَم٥م سم٣مَم٥م سم٣مَم٥م وفمٚمرة ،
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٣م يٗم٣مل يمف: ايمقهل٣من، هم٣مسمٗمقا وؽمقاس إن يمٙمقضقء ؾمٝمْم٣مٞمً ))  (6) 

 .((اظم٣مء

 .((أؾمد فمعم ايمُمٝمْم٣من َمـ أيمػ فم٣مزمد همٗمٝمف واضمد))  (7)

وانمٖمر  د إئٚم٥مؾِم رْ اإلَم٣مم ض٣مَمـ، واظم٠مذن َم٠ممتـ، ايمٙمٜمؿ أَ ))  (8)

 .((يمٙمٚم٠مذٞمكم

 .ثب٦م فمـ رؽمقل اهلل ٓ سمَ  ،ج: ىمٙمٜم٣م أضم٣مدي٧م ضٔمٝمٖم٥م

 : َم٣م صح٥م هذه إضم٣مدي٧م: 647س

  .((٥ممل سمِمبف هم٣موم ،ؽمقرة ايمقاومٔم٥م ىمؾ يمٝمٙم٥م أـ ومرَمَ )) (6)

 .((نآايمرمحـ فمروس ايمٗمر)) (2) 

 .((ـ طم٣مٞمؽـ َمَ ـ ائتٚمٛمؽ، وٓ َتُ إَم٣مٞم٥م إلم َمَ  د  أَ )) (3)

 .((ٔمجـ دم ايمِمالةىم٣من ايمٛمبل يَ )) (4)

 .((همٙمٝمتِمدق زمديٛم٣مر ،ك اجلٚمٔم٥م زمال فمذررَ ـ سمَ َمَ )) (5)
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أو  ،لذَ ل أو أُ ذِ أو أَ  ،ؾَض و أُ أؾ ِض فمقذ زمؽ أن أَ أين إايمٙمٜمؿ )) (6)

 .((ؿٙمَ ـمْ أُ  َأـمٙمؿ أو

ٓ هذا إٓمٜمر َمٛمٜم٣م همال يَ  ،اظمرأة اظمحٝمض ٦ِم ٕمَ ٙمَ ذا زمَ إ ،ي٣م فم٣مئُم٥م)) (7)

 .((-ايم٘مٖمكمووأؾم٣مر يمٙمقصمف  -وذاك

 .((ذٞم٣من َمـ ايمرأسإُ  ))(8) 

رة فمٝمٛمل ومُ  ٦ْم ٙمِ ٔمْ وصُم  ،ٝم٤م وايمٛمس٣مءَمـ دٞمٝم٣مىمؿ ايمْم   ٤م إرمي ب  ضُم )) (9)

  .((دم ايمِمالة

مل يٚمٛمٔمف َمـ دطمقل ، ر ىمؾ صالةزمُ ي٥م ايم٘مرد دُ آ أـ ومرَمَ )) (62)

 .((اجلٛم٥م إٓ اظمقت

  .((ٗمٝمؾٝمٙمقا هم١من ايمُمٝم٣مؿمكم ٓ سمَ ومِ )) (66)

 .((صقَمقا سمِمحقا)) (62)

 . ثب٦م فمـ رؽمقل اهلل وٓ سمَ  ،ج: ىمٙمٜم٣م أضم٣مدي٧م ضٔمٝمٖم٥م وَمٔمٙم٥م
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 ،يٛمٌمف ضمتك اإلَم٣مم َمع وم٣مم ـَمَ ))َم٣م صح٥م ضمدي٧م:   :648س

 ؟((٥ميمٝمٙم ومٝم٣مم يمف ٤متِ ىمُ 

خ وايمُمٝمٖمف ازمـ دضمٝم٥م، ٔمي همٗمد َض  وم٣مزمؾ يمٙمتحسكم، ج: هذا ضمدي٧م 

 .طم٣ميمد احل٣ميؽ

ب٣من وازمـ طمزيٚم٥م، وإيمب٣مين وصححف همريؼ ىم٣ميمؼمَمذي وازمـ ضمِ  

 وزمٗمقهلؿ أومقل. .وؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي

 هؾ ايمٕمسٝمؾ ايم٘مٙمقي يٛمٗمض ايمقضقء؟ :649س

 .ٓ يٛمٗمض ايمقضقء دم أصح ومقرم ايمٔمٙمامء اظمٔم٣مسيـ ج:

ُيرج ايمبقل أن هذا ايمٕمسٝمؾ زمٟمٞمقافمف هل ووصمٜم٥م هذا ايمٗمقل  

 فمعم صح٥م ايمقضقء. يؼ اظمٔمت٣مد، همال سمٟمشمغم يمفغم ايمْمرَمـ نم وايمٕم٣مئط

 :: هؾ جيقز يمٙمٚمرأة أطمذ دواء يمٗمْمع احلٝمض َمدة َمٔمٝمٛم٥م652س

 ؿ َمٛم٣مؽمؽ احل٨م وايمٔمٚمرة؟تِ أو يمتُ  يمتِمقم رَمّم٣من ىم٣مَماًل 

 ج: هذا صٛمٝمع صم٣مئز زمممؿمكم:

 إول: أٓ يض زمِمحتٜم٣م. 

٣م س فمٙمٝمٜم٣م دم فمب٣مدتب  ٣م ضمتك ٓ ُيٙمَ ايمث٣مين: أن يٚمٛمع ايمدم َمٛمًٔم٣م سم٣مَم   

 ويٖمسده٣م.
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د، ايمذي هق رهمع إذان قضمي هؾ جيقز ايمٔمٚمؾ زم٣مٕذان اظمُ : 656س

دم َمسجد زمقاؽمْم٥م اظمذي٣مع أو زمقاؽمْم٥م ؾمخص، وزمثف دم مجٝمع 

ل وـمٝمٖم٥م ٕمِ مم٣م ُيٙمْ  ،َمس٣مصمد ايمدويم٥م فمػم اظمذي٣مع ويمٝمس فمػم اظم٠مذن

 اظم٠مذن َمـ إصؾ؟

 ٓ جيقز. -إذان زمقاؽمْم٥م اظمذي٣مع دم ىم٣مهم٥م اظمس٣مصمد ٧م  ج: زمَ 

ويتؿ زم٧م أذاٞمف دم  ،ن ؾمخص واضمد دم َمسجد٠مذ  أَم٣م زمثف زمٟمن يُ و

 .ٔمف زمٔمّمٜمؿٛمَ زه زمٔمض اظمٔم٣مسيـ وَمَ قي همٗمد صَم  ،زم٣مومل اظمس٣مصمد

همٗمد وم٣مل  ،ٕن إصؾ أن ي٘مقن يم٘مؾ َمسجد َم٠مذن :وأٞم٣م َمع اظمٛمع 

 ِت َضَ إذا ضَم )): ريض اهلل فمٛمف زمـ احلقيرثظم٣ميمؽ  ايمرؽمقل 

ٚمؾ أهؾ اإلؽمالم َمـ يمدن وهذا فم .((ن أضمدىمؿذ  ٠مَ همٙمٝمُ  ،ايمِمالة

 .ضمتك أي٣مَمٛم٣م هذه رؽمقل اهلل 

ٓف اظم٠مذٞمكم دم اظمس٣مصمد َمـ شمقاب آحرَمقن ٝمَ ؽموهبذه ايمْمريٗم٥م 

 إذان.
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فمٛمد  :)أي ٛم٥م أن يٙمتٖم٦م اظم٠مذن فمٛمد احلٝمٔمٙمتكمهؾ َمـ ايمس  :652س

 ضمل فمعم ايمِمالة وضمل فمعم ايمٖمالح(؟

 ،ِمقتن زمِمقسمف دون َم٘مػمات ايم٠مذ  ىم٣من هذا ظم٣م ىم٣من اظم٠مذن يُ  ج:

 .وصقل ايمِمقت يم٘مؾ اجلٜم٣متهم٘م٣من هذا آيمتٖم٣مت يس٣مفمد دم 

 همال ضم٣مصم٥م هلذا. ،صمدت اظم٘مػماتن وومد وُ أَم٣م أ 

اظمذي٣مع هؾ جتقز صالة اجلٚمٔم٥م واجلامفم٥م طمٙمػ  :653س

 وايمتٙمٖم٣مز؟

 نمغم صم٣مئزة وايمتٙمٖم٣مز طمٙمػ اظمذي٣مع واجلامفم٥م صالة اجلٚمٔم٥مج: 

 زمح٣مل.

واٞمٔمٗم٣مد  .٣مصمدت دم اظمساويمق ىم٣مٞم٦م صم٣مئزة يمتٔمْمٙم٦م ايمِمٙمق 

 ايمِمٙمقات دم اظمس٣مصمد هق َم٣م فمٙمٝمف ايمٔمٚمؾ َمـ يمدن رؽمقل اهلل 

 .زمؾ وإلم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥م ،ضمتك أي٣مَمٛم٣م هذه

مج٣مهغم ايمٔمٙمامء وايمٙمجٛم٥م ايمدائٚم٥م و اظمٌمي٥م  همت٣مءوهذا رأي دار اإل 

 اظمٔم٣مسيـ.
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هؾ جتقز ايمِمالة فمعم ايمسج٣مدة ايمتل تدد اجت٣مه ايمٗمبٙم٥م  :654س

 وفمدد رىمٔم٣مت ايمِمالة؟

زمؾ هذه ايمسج٣مدة َمـ ايمقؽم٣مئؾ ايمٛم٣مهمٔم٥م ايمتل  ،ٓ زمٟمس زمذيمؽ ج:

وهل َمٖمٝمدة  .٣مص٥م ؾمديدي ايمٛمسٝم٣منطم ،ؾ ايمٔمب٣مدة فمعم ايمٛم٣مسٜم  َس سمُ 

 .ظمس٣مهمريـ فمعم ايمْمرق ايمِمحراوي٥مادم تديد ايمٗمبٙم٥م طم٣مص٥م  اصمد  

ئ ٙمِ دم ىمثغم َمـ َمس٣مصمد َمٌم ٞمجد ايمِمػ إطمغم َمُ  :655س

 ، اظمسجد َمب٘مًران أضمدهؿ يٟميتإزمحٝم٧م  ،زم٣ميم٘مراد يم٘مب٣مر ايمسـ

ر طِم آر صػ ٞمٓمًرا يمقضع ايم٘مراد طِم آويم٘مٛمف فمٛمد ايمِمالة يِمقم دم 

 همام احل٘مؿ؟ !اظمسجد

 .ٛم٥ميمٝمس َمـ ايمس  ايمْمريٗم٥م ع هذه ايم٘مراد هبذه ْض وَ  ج:

ؽمقاء ىم٣من  ،ر زم٣محلّمقر٘مي ـ زمَ ٛم٥م أن يٗمػ دم ايمِمػ إول َمَ زمؾ ايمس   

ػ ؽمٙمٝماًم أو نمغم ذيمؽ، همال ضمرج أن جيٙمس فمعم ىمرؽمٝمف دم ايمِم

 وهذا ٓ يٗمْمع ايمِمػ أزمًدا. ،إول
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 ؟وىمٝمػ سم٘مقن ؟هؾ جتقز ايمِمالة دم ايمْم٣مئرة :656س

 .ايمِمالة ؽمتٖمقسمؽ ٦مة إذا ىم٣مٞمصم٣مئزايمِمالة دم ايمْم٣مئرة  ،ٞمٔمؿ ج:

فمـ  هم١من فمجزَت  .أن سمٗمػ وسمتجف يمٙمٗمبٙم٥م وسمِمقم :وىمٝمٖمٝمتٜم٣م

٤م َس ضَم  يد ايمٗمبٙم٥م صٙمٝم٦َم دفمـ ت وإن فمجزَت  .ايمقومقف صمٙمس٦َم 

 .اظمتٝمرس يمؽ

ايمِمالة إذا  همِمؾ   ،ٗمٌم ايمِمالة ويمـ سمٖمقسمؽٚمع وسمَ جَت  ىمٛم٦َم  أَم٣م إذا 

 .اظمْم٣مر وصٙم٦َم 

ؾ ٜم  َس ؿ طمْمقط يمٝمٗمػ فمٙمٝمٜم٣م ايمٛم٣مس وسمُ ؽَم رْ دم اظمس٣مصمد سمُ  :657س

 همٜمؾ همٝمٜم٣م ضمرج؟ ،سمسقي٥م ايمِمٖمقف

ؾ فمعم ايمٛم٣مس فمب٣مدتؿ وسمسقي٥م ٜم  َس هل صم٣مئزة، وسمُ  ٓ، زمؾ ج:

 .صٖمقهمٜمؿ

 وايمٗمقل زمبدفمٝم٥م هذا ايمِمٛمٝمع ومقل َمرهمقض. 

 هؾ ايمتسبٝمح زم٣مظمسبح٥م زمدفم٥م؟  :658س

ٓ، يمٝمس زمدفم٥م زمؾ هل َمـ وؽم٣مئؾ ضبط إفمداد، ٓ ؽمٝمام دم ج:

وأذىم٣مر  ٙمقاتر ايمِمزمُ ىم٣مٕذىم٣مر دُ  :إذىم٣مر اظمّمبقؿم٥م زمٔمدد

 .ايمِمب٣مح واظمس٣مء
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 ايمتسبٝمح زم٣ميمٝمد أهمّمؾ. يم٘مـ و .همٜمل صم٣مئزة ٓ رء همٝمٜم٣م 

ـ َمَ  دم اظمسجد ىظم٣م رأ َم٣م صح٥م أشمر فمبد اهلل زمـ َمسٔمقد :659س

 همٟمٞم٘مر فمٙمٝمٜمؿ؟ ،يسبحقن زم٣محلٍم

 ثب٦م.هذا أشمر ضٔمٝمػ ٓ يَ  ج:

 هؾ جيقز اضمتس٣مب ايمضيب٥م َمـ ايمزىم٣مة؟ :662س

ٕن ايمزىم٣مة هل٣م  :وزمٗمقهلؿ أومقل .ع َمـ ذيمؽ مج٣مهغم ايمٔمٙمامءٛمَ َمَ  ج:

زمخالف ايمضائ٤م ايمتل جتٚمٔمٜم٣م ايمدويم٥م وسمٛمٖمٗمٜم٣م  ،َمِم٣مرف طم٣مص٥م

 دم اظمِم٣ميمح ايمٔم٣مَم٥م.

همٜمؾ  ،ورد أهن٣م سم٘مقن َمـ ايمُمٔمغم دم ضمدي٧م زىم٣مة ايمٖمْمر :666س

 سمِمح  هذه إي٣مم ؾمٔمغًما؟

يم٘مـ هذا ظم٣م  ،صم٣مء هذا  دم احلدي٧م فمـ رؽمقل اهلل  ،ٞمٔمؿ ج:

ن هم٣ميمُمٔمغم فمٙمػ يمٙمبٜم٣مئؿ دم أَم٣م أ .ىم٣من ايمُمٔمغم ومقسًم٣م يٟمىمٙمف ايمٛم٣مس

 .د ايمٛم٣مس يتخذوٞمف ومقسًم٣مٔمُ يَ  ومل .ٙمدانأنمٙم٤م ايمبُ 

ىمت٣مزمف:  دم ُمٝمخ اخلثالن. وهبذا وم٣مل ايمرج َمٛمف زىم٣مة ايمٖمْمرهمال ُت  

 .(ذح همٗمف ايمٛمقازل)
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 فيي٠مد ،ٙمفىمْ أَ  هق ـَمَ  إٓ ايمُمٔمغم ي٠مد  يُ  ٓوومد وم٣مل اإلَم٣مم َم٣ميمؽ: 

 (.1)يٟمىمٙمف ىمام

هؾ جيقز يمٙمٚمرأة أن سمس٣مهمر يمٙمح٨م أو ايمٔمٚمرة َمع ايمرهمٗم٥م  :662س

 َمٛم٥م؟أ

ذيمؽ صم٣مئز دم أصح ومقرم ايمٔمٙمامء َم٣م داَم٦م ايمرهمٗم٥م َمٟمَمقٞم٥م ٞمٔمؿ،  ج:

 .وومد سمقهمر ،م أَمـ اظمرأةرَ ْح إذ ايمٕمرض َمـ اظمَ  :٣موايمْمريؼ َمٟمَمقٞمً 

رٞم٣م وومد ُأَمِ  ،ىمثغم م َمٔمٜم٣م يستٙمزم إٞمٖم٣مق َم٣ملرَ ه٣مب حَمْ وىمذيمؽ ذَ 

 زم٣محلٖم٣مظ فمعم اظم٣مل.

يس٣مهمرن و ،دم زمالدٞم٣م سمرىم٤م ايمبٛم٣مت َمع زمٔمّمٜمـ ايمٗمْم٣مر :663س

ؽم٣مفم٥م أو  واظمس٣مهم٥م ،ويرصمٔمـ دم ٞمٖمس ايمٝمقم ،يمٙمدراؽم٥م دم اجل٣مَمٔم٥م

 م؟رَ ْح ٙمزم اظمَ همٜمؾ هذا صم٣مئز أو يَ  ،٣مإي٣مزمً  وَمثٙمٜم٣م ٣مؽم٣مفمتكم ذه٣مزمً 

رصمـ َمع زمٔمّمٜمـ زمحج٣مهبـ وهـ ذيمؽ صم٣مئز َم٣م دَمـ َي ٞمٔمؿ،  ج:

ٙمزم َمع ىمؾ واضمدة َمٛمٜمـ وٓ يَ  .َم٠مدزم٣مت شمٗم٣مت، وؿمريٗمٜمـ َمٟمَمقن

ايمُمٝمخ  اوومد أهمتك هبذ .ٕن دم هذا َمُمٗم٥م ىمبغمة فمعم أهٙمٝمٜمـ م:رَ حَمْ 

 ازمـ صمػميـ.

                                                      

 .(272/ 3) آؽمتذىم٣مر(6)
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ؽ)ايمذي سي ٚمَ ايمِم٣مزمقن اظمُ  م أن يستخدمرِ ْح هؾ جيقز يمٙمٚمُ  :664س

 سؽ(؟ٝم٤م أو اظمِ يمف رائح٥م ايمْم  

ٝم٤م، يم٘مـ ايمِم٣مزمقن م ممٛمقع َمـ َمس ايمْم  رِ ْح َمـ اظمٔمٙمقم أن اظمُ  ج:

همٟمصٙمف  :ٝم٤مفمٙمٝمف رائح٥م ايمْم   ٦مٔمِض ٝمًب٣م وإن وُ اظمذىمقر يمٝمس ؿمِ 

 .ػ ايمبدن وايمثقبٛمٓم  ص٣مزمقن يُ 

إهمّمؾ  يم٘مـ، وهمال ضمرج ذفًم٣م َمـ آنمتس٣مل زمف :وفمعم هذا 

  .ل نمغمه َمـ زم٣مب ايمقرعاؽمتٔمام

 هبذا ايمُمٝمخ ازمـ زم٣مز رمحف اهلل. كوومد أهمت

ُمؼمط أن يُ  ،يمٙمجٝمش فم أضمدٞم٣م أوراومدي دم َمٌم إذا ومَ  :665س

 ٞمبت٦م هذه اميٙمؼ حلٝمتف، ويقاصؾ هذا احلٙمؼ زمُم٘مؾ اٞمتٓم٣مَمل ىمٙم

 م  ضمٙمٗمٜم٣م أو ٓ؟د  ٗمَ ايمٙمحٝم٥م، همٜمؾ جيقز ظمـ يُ 

، ـ اضْمرهَمَ  شمؿ يٗمع فمعمإلوا ،: هق دم هذه احل٣ميم٥م َمّمْمرج

 همٝمجقز هل٣م ضمٙمٗمٜم٣م.
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َمثؾ ومقيمف  ،ي٣مت ومرآٞمٝم٥مآ٘متبقن فمٙمٝمٜم٣م : زمٔمض اظمحالت يَ 666س

ى اهلليُ فَمَٚمَٙمُ٘مْؿ َوَرؽُمقيُمُف َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  } سمٔم٣ملم:  { َووُمِؾ افْمَٚمُٙمقا هَمَسغَمَ

 همٜمؾ هذا صم٣مئز؟

زمؾ  ف فمـ رؽمقل اهلل رَ : هذا ايمِمٛمٝمع مل ُئمْ  أن يٗمقليمٔم٣مملِ  ج:

 .ٖمٔمؾٔي٣مت اهلل دم نمغم َمقضٔمٜم٣م همال يُ اؽمتٔمامٓت هق 

هذه  ، همرزمام يٗمرأ ؾمخصهق َمـ زم٣مب ايمتذىمغم :ر أن يٗمقلطَم ؤ 

 .ي٥م همٝمٛمتٖمع زمام همٝمٜم٣م َمـ اظمٔمٛمكأ

ؼ ٙمي ٔمَ زمممط فمدم اَمتٜم٣من ايمٙمقضم٥م ايمتل سمُ  ،إَمر واؽمع وأٞم٣م أرى أن 

 ي٥م.همٝمٜم٣م أ

 اظمسٟميم٥م ومديؿ زمكم فمٙمامء ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح. دمواخلالف 

 (؟ط َمـ فمكم اهللٗمَ ؽَم ) :٘مؿ َمٗمقيم٥مَم٣م ضم: 667س

 اظمَْْرفَمًِمّ أزمرزهؿ ضمذيٖم٥م  ،اؽمتٔمٚمٙمٜم٣م فمدد ىمبغم َمـ ايمٔمٙمامء ج:

َٗمْمِلو ص٣مضم٤م ايمثقري، ّي ايمسي ِ طمل، رْ ص٣مضم٤م َمٔمروف ايم٘مَ  ايمرسي

 .ومج٣مفم٥م ىمبغمة َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ ...وازمـ ايمٗمٝمؿ

 هل ٓ سمٛمبٕمل. :همٗم٣مل ايمُمٝمخ ازمـ فمثٝمٚمكمؾ فمٛمٜم٣م ئِ ؽُم و 

 ه٠مٓء ايمٔمٙمامء. ئْم  وٓ يٚم٘مٛمٛم٣م أن ُٞمَخ  ،إَمر واؽمع همٟمرى أن
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 ؿ تديد ايمٗمبٙم٥م زمقاؽمْم٥م )ايمبقصٙم٥م(؟٘مْ ضُم َم٣م : 668س

ـ يستخدم ايمبقصٙم٥م فم٣مرهًم٣م : ذيمؽ أَمر صم٣مئز، زمممط أن ي٘مقن َمَ ج

 ٜم٣م.زمْمريٗم٥م اؽمتخداَم

 وايمٗمقل زم٣مجلقاز هق ومقل مج٣مهغم ايمٔمٙمامء اظمٔم٣مسيـ. 

َب }َم٣م سمٖمسغم اخلٝم٣مٞم٥م دم ومقيمف سمٔم٣ملم:  : 669س ـَ  ََمَثاًل  هلليُا َضَ ِذي  يمِٙمي

٦َم  ىَم٣مَٞمَت٣م يُمقطٍ  َواَْمَرَأَت  ُٞمقٍح  اَْمَرَأَت  ىَمَٖمُروا ـِ  َتْ ـْ  فَمْبَدْي  فِمَب٣مِدَٞم٣م َِم

كْمِ  ٣م َص٣محِلَ ـَ اهلليِ ؾَمْٝمًئ٣م َوومِٝمَؾ اْدطُماَل ايمٛمي٣مَر  هَمَخ٣مَٞمَت٣ممُهَ هَمَٙمْؿ ُيْٕمٛمَِٝم٣م فَمٛمُْٜماَم َِم

اطِمٙمكِمَ   ؟[62: ايمتحريؿ] { ََمَع ايمدي

وٓ  ،(6)دم ايمديـ زم١ممج٣مع اظمٖمرسيـ راد زم٣مخلٝم٣مٞم٥م هٛم٣م طمٝم٣مٞم٥ماظم ج:

 فمالوم٥م هل٣م زم٣ميمزٞمك.

 َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م: :672س

 ؟((ب اظمٛمجٚمقن ويمق صدومقاَذ ىمَ )) 

 يم٘مـ اظمٔمٛمك صحٝمح.. يمٝمس هذا ضمديًث٣م فمـ رؽمقل اهلل  ج:

 

 

                                                      

 (.68/222اٞمٓمر سمٖمسغم ايمٗمرؿمبل) (6)
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 ض وسمٛمٓمٝمػ إؽمٛم٣من زم٣ميمٙمٝمزر؟ٝمَم٣م ضم٘مؿ سمبٝم :676س

 ٣مب ايمتجٚمؾ اظمب٣مح.وهق َمـ زم ،ٓ َم٣مٞمع َمـ هذا ذفًم٣م ج:

 ٜمؿصؾ يمٙمٛم٣مس دم ايمبٝمقت، همٚمٛمفمٛمدي ؾمب٘م٥م ٞم٦م وأو :672س

ـ يستخدَمف دم َمَ  ٜمؿوَمٛم ،ـ يستٖمٝمد َمٛمف دم اظمب٣مضم٣مت وايمْم٣مفم٣متَمَ 

 همام ضم٘مؿ فمٚمقم؟ ،اظمحرَم٣مت

يٚم٘مـ أن : ٕن ايمٛم٦م ؽمالح ذو ضمديـ، فمٚمٙمؽ ضمالل وصم٣مئز ج:

 .ويٚم٘مـ أن ُيستخدم دم ايممم ،ُيستخدم دم اخلغم وايمٛمٖمع

فمعم سمٖمٔمٝمؾ زمراَم٨م متٛمع اظمقاومع اإلزم٣مضمٝم٥م  َت رْ َد إن ومَ ويم٘مـ  

 .همٜمذا هق ايمقاصم٤م فمٙمٝمؽ ،واظمحرَم٥م

ستخدم ايمٛم٦م دم ٤م فمعم ـمٛمؽ أن ؾمخًِم٣م َم٣م ؽمٝمَ ٙمَ وإذا نمَ  

 .همال سمقصؾ يمف ،اظمحرَم٣مت

وهمٗمٛم٣م اهلل وإي٣مك  .همال َم٣مٞمع أن سمقصؾ هلؿ ايمٛم٦م ،أَم٣م زم٣مومل ايمٛم٣مس 

 يمٙمخغم وايمِمقاب.

 همام ايمٔمٚمؾ؟ ،نمغمه٣م ارثٝمس يمف وقدم زوصمٜم٣م، ويماَمرأة سمُ : 673س

 يمٔمدم وصمقد نمغمه٣م. :ا٣م ايمرزمع همرًض٣م، وزم٣مومل ايمؼمىم٥م رد  هل ج:
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وح اظمٝم٦م أو فمعم ؿ ايمقومقف دومٝمٗم٥م ضمداًدا فمعم رُ ٘مْ ضُم َم٣م  :674س

 أرواح ايمُمٜمداء؟ 

 واهلل أفمٙمؿ.. ث ٓ أفمٙمٚمف فمـ رؽمقل اهلل َد هذا صٛمٝمع حُمْ  ج:

ه ؾمٜمر، وومرر : سمٗمقل ايمس٣مئٙم٥م: أٞم٣م ضم٣مَمؾ دم صمٛمكم فمٚمر675س

 همٜمؾ جيقز أطمذ ضمٗمٛم٥م إلٞمزايمف؟ ،ؽمٝم٘مقن َمُمقًه٣م فإؿمب٣مء أٞم

 .سمٙمؽ َمسٟميم٥م اطمتٙمػ همٝمٜم٣م ايمٖمٗمٜم٣مء ج:

 وهبذا ايمتقصٝمػ أطمت٣مر صمقاز إٞمزايمف يمسببكم:  

  .وح زمٔمدٛمٖمخ همٝمف ايمر  إول: أٞمف مل سمُ 

 واهلل أفمٙمؿ. .ال ضر وٓ ضارهمايمث٣مين: أٞمف ؽمٝم٘مقن َمُمقًه٣م، 

 :ووم٣مل ( همٟمٞم٘مر ؾمخص فمقمي ايم٘مريؿ فمبد)ويمدي  ٚمٝم٦ُم ؽَم  :676س

 همٜمؾ ىمالَمف صحٝمح؟ (إن ايم٘مريؿ يمٝمس َمـ أؽمامء اهلل)

 وم٣مل سمٔم٣ملم: ،هم٣ميم٘مريؿ َمـ أؽمامء اهلل !!ىمالَمف نمٙمط وزم٣مؿمؾ ج:

٣َم} ْٞمَس٣منُ  َي٣مَأُّي  كَ  ََم٣م اإْلِ ، ووم٣مل [6: آٞمٖمْم٣مر] {ايْمَ٘مِريؿِ  زمَِرزم َؽ  نَمري

ـْ }ؽمٙمٝمامن فمٙمٝمف ايمسالم:   : ايمٛمٚمؾ] { ىَمِريؿٌ  نَمٛمِلي  َريب   هَم١مِني  ىَمَٖمرَ  َوََم

42]. 
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 ؟(ايمثالشم٥م( )ويمد ايمزٞم٣م ذ)ضمدي٧م: َم٣م صح٥م  :677س

 .دي٧م دم ذم ويمد ايمزٞم٣م ٓ يِمح زمح٣ملج: َمٛم٘مر ٓ يِمح، وىمؾ ضم

دم  ٟمايمِمح٣ميب ايمذي أطمْم ـٝمب٥م أن ٞمٗمقل فمهؾ َمـ ايمٕمِ  :678س

 ؟(اظمزء دم صالسمف:)ٚمف ايمٛمبل ٙمي ايمِمالة وفمَ 

ل ايمٔمٙمامء هذا احلدي٧م وأؿمٙمٗمقا فمعم د سمٛم٣موووم ٝمب٥م.يمٝمس٦م نمِ  ج:

 .ف زمفزمال ٞم٘مغم َمـ أضمد َمٛمٜمؿ همٗمد فُمرِ  ،هذا آؽمؿ ايمِمح٣ميب

ؼ فمعم ٙمَ آؽمؿ ايمذي ُيْمْ  :ٝمب٥مَمـ َمسٟميم٥م ايمٕمِ وومد اؽمتثٛمك ايمٔمٙمامء  

 ايمُمخص يمٙمتٔمريػ.

َوَزاَدُه }: ىمٝمػ ٞمجٚمع زمكم ومقل اهلل سمٔم٣ملم دم ضمؼ ؿم٣ميمقت: 679س

ْسؿِ زَمْسَْم٥ًم دِم ايْمٔمِ   .[247]ايمبٗمرة:  {ْٙمِؿ َواجْلِ

وزمكم ضمدي٧م ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وهق يذىمر أومقاًَم٣م  

َٓ )) زم٣ميمذم: َٓ  إِني زَمْٔمَدىُمْؿ وَمْقًَم٣م َيُقُٞمقَن َو  ُي٠ْممَتَٛمُقَن، َوَيُْمَٜمُدوَن َو

 َٓ ـُ  ُيْسَتُْمَٜمُدوَن، َوَيٛمِْذُروَن َو َٚم  ؟((َيُٖمقَن، َوَيْٓمَٜمُر همِٝمِٜمُؿ ايمس 

  ،ث ومقة وٞمُم٣مؿًم٣مضخ٣مَم٥م دم اجلسؿ سُمقرِ  هق :ٚمـ اظمٚمدوحج: ايمس  

ة اظمٓمٙمقم وايمٛمُم٣مط ٌْم وسمدهمع ص٣مضمبٜم٣م ٕطمذ احلؼ يمٙمّمٔمٝمػ وٞمُ 

 .هللادم ؿم٣مفم٥م 
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هق اإلرساف دم ايمْمٔم٣مم مم٣م ُيسب٤م يمٙمُمخص  :ٚمـ اظمذَمقموايمسي 

 .ايم٘مسؾ وايمٖمتقر فمـ ايمٔمب٣مدات

ر أومقًَم٣م همٝمٜمؿ صٖم٣مت ومبٝمح٥م ىمَ ذَ  ويمٔمؾ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

همٙمؿ يٗمِمد ذَمف يمذاسمف وإٞمام هق َمـ  ،ٚمـٚمؾ َمٔمٜم٣م ايمس  َمذَمقَم٥م وؾم

 فمالَم٣متؿ.

ؿ ومقل زمٔمض أئٚم٥م اظمس٣مصمد زمٔمد اٞمتٜم٣مء طمْمب٥م ٘مْ : َم٣م ضُم 682س

ر ايمدرس ايمٔمٙمٚمل، أو زمكم يدي سمسقي٥م طِم آاجلٚمٔم٥م، أو دم 

 ،ورصمٔمٛم٣م إلم اهلل ،سمبٛم٣م إلم اهلل :ومقيمقا َمٔمل مجٝمًٔم٣م) :ايمِمٖمقف

همٜمؾ هذا  فم٣مء اظمُمٜمقر،ر ايمدطِم آإلم  (وٞمدَمٛم٣م فمعم َم٣م همٔمٙمٛم٣م ...

 ٛم٥م؟أو هؾ هق َمـ ايمس   ؟صٛمٝمع صم٣مئز

ث ٓ أفمٙمٚمف فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف َد صٛمٝمع حُمْ  هذاج: 

 وؽمٙمؿ.

 ا؟ؿ ؿمبع اظمِم٣مضمػ ايمِمٕمغمة صمد  ٘مْ ضُم َم٣م : 686س

َم٣م داَم٦م ايم٘مٙمامت واضح٥م، وهذا ايمتِمٕمغم اهلدف  ج: ٓ َم٣مٞمع َمٛمف

 ؾ محٙمٜم٣م.ٜمَ ْس َمٛمف أن يَ 
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 أسمٝمٚمؿ َمع وصمقد اظم٣مء؟: هؾ جيقز رم أن 682س

 .ء٣م فمـ اؽمتٔمامل اظم٣مز ايمُمخص  فمجًزا سم٣مَم  َج فمَ  ٓ جيقز إٓ إذاج: 

 ؟بدل ايمراء ي٣مءأيمثغ يُ ؿ ايمِمالة طمٙمػ إَم٣مم ٘مْ ضُم َم٣م : 683س

زمٝمٛمام صحح صالسمف ؿم٣مئٖم٥م  .ع َمـ ذيمؽ ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٔمٙمامءٛمَ ج: َمَ 

 .ثٕم٥م ٓ سمٕمغم اظمٔمٛمكٙمهذه ايم ، وومقهلؿ أصح وأرصمح: ٕنأطمرى

 طمروصًم٣م َمـ اخلالف. :أهمّمؾ إن ىم٣من أضمٖمظ هنمغم ويم٘مـ  

همٜمؾ  صٙمقات همقائ٦م مل أومّمٜم٣م، : يٗمقل ايمس٣مئؾ: فمقمي 684س

أو ومّم٣مء  ؟لموْ صالة ايمسٛمـ ايمرواسم٤م  َمع ىمؾ صالة همريّم٥م أَ 

 لم؟وْ ايمٖمقائ٦م أَ 

همٗمّم٣مء ايمٖمقائ٦م ايمتل سمرىمتٜم٣م  ،ج: زمؾ سمٗميض ايمٖمقائ٦م زمال ؾمؽ

ٞمام هل ؽمٛمـ نمغم إ وايمسٛمـ ايمرواسم٤م  .واصم٤م فمٛمد مج٣مهغم ايمٔمٙمامء

  .واصمب٥م

 همٜمذا ضمسـ زمكم ايمٗمّم٣مء وايمسٛمـ اجلٚمع ٦مإن اؽمتْمٔم ؿـ شمَ َمِ و

ًٓ د  ٗمَ هم َت ن فمجزوإ .اصمد   َمع ىمؾ  ؾ  َِم هم، م صالة ايمٖمقائ٦م أو

 صالة ضم٣مضة صالة هم٣مئت٥م أو أىمثر.
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: هؾ جي٤م فمعم احل٣مئض أن سمٕمتسؾ إذا اضمتٙمٚم٦م دم همؼمة 685س

 ضمٝمّمٜم٣م؟

وإٓ همال جي٤م فمٙمٝمٜم٣م  ،تٛمٓمػج: ٓ جي٤م هذا، همٙمٜم٣م أن سمٕمتسؾ يمٙم

 ذفًم٣م.

)صقسم٣من َمٙمٔمقٞم٣من: صقت رٞم٥م )): َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 686س

 ؟((فمٛمد ٞمٔمٚم٥م، ورٞم٥م فمٛمد َمِمٝمب٥م

 ثب٦م فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.ج: ضٔمٝمػ ٓ يَ 

دفم٣مء فمٛمد  صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ : هؾ صح فمـ رؽمقل اهلل687س

 طمتؿ ايمٗمرآن؟

أٞمف ريض اهلل فمٛمف  مل يِمح، يم٘مـ صح فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ  ج: ٓ

 .ع أهٙمف همدفم٣مىم٣من إذا طمتؿ ايمٗمرآن مَجَ 

 ٓ زمٟمس زم٣ميمدفم٣مء فمٛمد طمتؿ ايمٗمرآن. :ٛم٣مًء فمٙمٝمفزمِ و 
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: يٗمقل ايمس٣مئؾ: فمٛمدٞم٣م ايمِمٛمبقر ايمذي ٞمتقضٟم َمٛمف داطمؾ 688س

ايمسالم وأٞم٣م أسمقضٟم داطمؾ احلامم،  أضمٌد  يمٗمك فمقمي احلامم، همٜمؾ إذا أَ 

 هؾ أرد فمٙمٝمف؟

م: ٕٞمؽ ٓ سمٗميض ضم٣مصمتؽ وإٞمام سمتقضٟم د فمٙمٝمف ايمسالرُ سمَ  ،ج: ٞمٔمؿ

أن  لهم٣ميمٔمٙم٥م َمـ فمدم رد ايمسالم دم احلامم ه .وإن ىم٣من داطمؾ احلامم

 سمذىمر اهلل وأٞم٦م سمٗميض ضم٣مصمتؽ.

كم أن هنك رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اظمتٕمقؿمَ ))وأَم٣م ضمدي٧م: 

ا. وهق َمتٔمٙمؼ (( همّمٔمٝمػ صمد  هم١من اهلل يٚمٗم٦م فمعم ذيمؽ :يتحدشم٣م

 زمقوم٦م ومّم٣مء احل٣مصم٥م.

ـ ومرأ طمقاسمٝمؿ احلمم ضمكم َمَ )): َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 689س

 ؟((ع ايمُمٜمداءؿ يمف زمْم٣مزمَ تِ طُم  :يِمبح، شمؿ َم٣مت َمـ يقَمف

، إٞمام ورد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ج: ٓ يِمح هذا فمـ رؽمقل اهلل

 هذا فمـ احلسـ ايمبٌمي.
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 أم ٓزمد َمـ ؿمبٝمب٥م؟ ؟د اظمرأةيم  ق: هؾ جيقز  يمٙمْمبٝم٤م أن يُ 692س

ه٣مب إلم ، إٓ إذا اضْمرت إلم ايمذي اظمرأةَ  ظمرأةُ د اقيم  ج: إصؾ أن سمُ 

أو نمغم ذيمؽ، همٜمٛم٣م ايمضورات  ...د َمس٣مهم٥م ايمْمبٝمب٥مٔمْ يمبُ  :ؿمبٝم٤م

 قرات. ٓمسمبٝمح اظمح

 وَم٣م همٗمٜمف؟ ((٦م ٞمج٣مٚمَ ـ َص َمَ )): َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 696س

 وايمٔمراومل. ٖمف ايمٛمقوئمي ج: ؽمٛمده ضٔمٝمػ، وومد َض 

ٝمٔم٥م ي، وازمـ هلَ ٝمٔم٥م ىمام وم٣مل ايمؼمَمذفمبد اهلل زمـ هلَ  فهمٗمد اٞمٖمرد زم

 .ضٔمٝمػ فمعم ايمراصمح يمديي 

همٙمٝمس  ،هم٣ميمِمٚم٦م يمف أووم٣مت وايم٘مالم يمف أووم٣مت :فمـ همٗمٜمفأَم٣م و

 .٣مويمٝمس ىمؾ ىمالم َمذَمقَمً  ا ىمؾ صٚم٦م حمٚمقدً 

همٜمؾ هذا  ،: زمٔمض ايمٛم٣مس إذا ومص أـم٣مهمره يٗمقم زمدهمٛمٜم٣م692س

 َمـ ايمديـ؟

  .ج: ٓ أفمٙمؿ هذا فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

ٗم٣مل: ىم٣من ازمـ هم ٕمؽ همٝمف رء؟ٙمَ زمَ  :همٗمٝمؾ يمف ،أمحد وومد وم٣مل زمف اإلَم٣مم

 فمٚمر يدهمٛمف.
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صعم  هم٣مَٕمر واؽمع، وأٞم٣م َمع فمدم دهمٛمف يمٔمدم شمبقسمف فمـ رؽمقل اهلل

 واهلل أفمٙمؿ. .اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 : هؾ يمإلَم٣مم ايمُمقىم٣مين رؽم٣ميم٥م دم ضم٘مؿ آؽمتٚمٛم٣مء؟693س

، ((ك دم ضم٘مؿ آؽمتٚمٛمكٛمَ زمٙمقغ اظمُ ))يمف رؽم٣ميم٥م اؽمٚمٜم٣م:  ،ج: ٞمٔمؿ

 .ٜم٣م دار صٛمٔم٣مء زم٣ميمٝمٚمـوؿمبٔمتْ  ،فمبد اهلل زمـ ص٣ميمح ايمقادفملضمٗمٗمٜم٣م 

دم وروم٣مت  ،ايمُمٝمخ َمٗمبؾ ايمقادفمل عم رؽم٣ميمتف هذهدي فموومد رَ  

ين دم تٖم٥م ايمُم٣مب ايمرزم٣م))أؽمامه٣م:  ،ٛمٜم٣مي٥م هذه ايمرؽم٣ميم٥مزم٦م ُأحلٗمِ 

 .((ايمُمقىم٣مين ايمرد فمعم اإلَم٣مم حمٚمد زمـ فمقم

 ر يٛمٗمض ايمقضقء؟زمُ : هؾ َمس ايمد  694س

ر ىمذيمؽ  ٓ يٛمٗمض ىمَ ضقء، زمؾ أطمت٣مر أن َمس ايمذي ٓ يٛمٗمض ايمق ج:

 يمٔمدم شمبقت طمػم دم ايمب٣مب. :ايمقضقء

شمؿ انمتسٙم٦م، وزمٔمد آنمتس٣مل  : اَمرأة صم٣مَمٔمٜم٣م زوصمٜم٣م:695س

 همٜمؾ جي٤م فمٙمٝمٜم٣م أن سمٔمٝمد ايمٕمسؾ؟ ،ايمزوج َمٛمٜم٣م لّ ٛمِ طمرج َمَ 

ج: ٓ جي٤م فمٙمٝمٜم٣م آنمتس٣مل َمرة أطمرى، وإٞمام سمتقضٟم إذا أرادت 

 ايمِمالة.
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ؾ اظمٝمت٣مت، همٜمؾ جيقز رم نمس  ٙم٥م أُ س  ٕمَ َمُ  ٣مس٣مئٙم٥م: أٞم: سمٗمقل ايم696س

 أشمٛم٣مء ايمٔم٣مدة ايمُمٜمري٥م أن أنمسٙمٜمـ؟

ديمٝماًل ؿ ٙمِ ـ فمَ يٚمٛمع، وَمَ  وٓ أفمٙمؿ ديمٝماًل  ،هذا صم٣مئز ،ج: ٞمٔمؿ

 زمف. ينيٚمٛمع همٙمٝمخػم صحٝمًح٣م

 : َم٣م أهمّمؾ ىمت٤م ايمتٖمسغم؟697س

ايمْمػمي، وايمٗمرؿمبل، وازمـ  :ج: أهمّمٙمٜم٣م َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمري شمالشم٥م

 ىمثغم.

 يـ دم اظمح٣مىمؿ ايمٔمرهمٝم٥م؟ؿ ايمد  ٘مْ : َم٣م ضُم 698س

ج: ٓ زمٟمس هب٣م،  إن ىم٣مٞم٦م سمٗمقم فمعم ايمٔمدل وإٞمِم٣مف اظمٓمٙمقم، وٓ 

 ت٣ميمػ ايمممع.

 فمعم اظمٛمتحر؟ عمي : هؾ ُيَِم 699س

ٕٞمف مل  :صمقاز ايمِمالة فمٙمٝمف  -طمالهًم٣م يمٙمحٛم٣مزمٙم٥م -ج: يرى اجلٚمٜمقر

 أىمػم ومد ارسم٘م٤م ىمبغمة َمـ يم٘مٛمفٞمٖمسف، ورج َمـ ايمديـ زمٗمتٙمف َي 

 ايم٘مب٣مئر.
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 ب احلُمٝمش ضمرام؟: هؾ ُذْ 722س

زمف ُذْ إن زمؾ  ،ؽ َمسٙمؿ فم٣مومؾ دم أٞمف ضمراميُُم ج: ٓ يٛمبٕمل أن َ 

٤م ايمٔمٗمؾ، ُيٕمٝم   همٜمق  ،ىمبغمة َمـ ايم٘مب٣مئر ايمِٔمٓم٣مم: ٕؽمب٣مب ىمثغمة

ويدَمر ايمِمح٥م سمدَمغًما، وهمٝمف سمبذير يمٙمامل، وجي٤م فمعم ؾم٣مرهب٣م أن 

 .ثؾزمٚمِ   ُيد ضمد ؾم٣مرب اخلٚمر َِمثاًل 

ر هْ زَ ))أؽمامه٣م:  ،٤م اإلَم٣مم ايمزرىمًم رؽم٣ميم٥م دم تريٚمفتَ وومد ىمَ  

 .((شايمٔمريش دم تريؿ احلُمٝم

خدات وايمقؽم٣مئد َمرؽمقم فمٙمٝمٜم٣م صقر : دم اظمٛمزل فمٛمدٞم٣م اظمِ 726س

 ل وضمٝمقاٞم٣مت، همٜمؾ هذا ضمرام؟٣مأؿمٖم

 ج: يمٝمس ضمراًَم٣م.

همٛمتِمقر  ،: دم ىمؾ فمٝمد َمـ إفمٝم٣مد ٞمذه٤م ىمٟمرسة مجٝمًٔم٣م722س

 ،دم أيمبقم إرسة يمٙمذىمرى يمٝمس إٓصقرة مج٣مفمٝم٥م وٞمحتٖمظ هب٣م 

 همٜمؾ هذا صم٣مئز؟

 صم٣مئز دم أصح ومقرم ايمٔمٙمامء. ، هذاج: ٞمٔمؿ
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 ؟ ظمرأةوا رصمؾٙميم س دزمٙم٥م اخلْمقزم٥مبْ ؿ يمُ ٘مْ ضُم َم٣م : 723س

 .ٓ ضمرج أن سمٙمبس طم٣ممت٣ًم أو دزمٙم٥م أو نمغم ذيمؽاظمرأة ج: 

بس ٙمأَم٣م ايمرصمؾ همٝمجقز يمف أن يٙمبس ايمدزمٙم٥م إذا مل يِمح٤م هذا ايم 

يم٘مـ ظم٣م ىم٣من ايمٛمِم٣مرى يٙمبسقهن٣م  .هم٣ميمدزمٙم٥م ىم٣مخل٣مسمؿ ،افمتٗم٣مد َمٔمكم

ي٘متبقن إؽمامء فمٙمٝمٜم٣م ويزفمٚمقن أن ىمت٣مزم٥م إؽمامء  إهنؿ :وومٝمؾ

 :بسٜم٣م يٗمقيمقنروم٥م زمكم ايمزوصمكم، أو أهنؿ فمٛمد يمُ هذه سمٔمٛمل فمدم ايمٖمُ 

وح ايمٗمدس(، همٜمٛم٣م يِمؾ طمٙمؾ فمٓمٝمؿ ايمر  وآزمـ وزم٣مؽمؿ إب )

 ا.صمد  

أو يمٙمٚمرأة ٓ إؾم٘م٣مل همٝمف اء يمٙمرصمؾ س ايمدزمٙم٥م ؽمقبْ أن يمُ  :هم٣محل٣مصؾ 

س ايمدزمٙم٥م مل بْ ويمُ  .٤م زم٣مفمتٗم٣مد َمـ افمتٗم٣مدات ايمٛمِم٣مرىَح ِمَم٣م مل يُ 

 س اخل٣مسمؿ أهمّمؾ.بْ يمُ  يم٘مـد َمـ طمِم٣مئص ايمٛمِم٣مرى، ؤمُ يَ 

ايمُمٝمخ   -بس ايمدزمٙم٥م زم٣ميمٗمٝمد اظمذىمقر ؽم٣مزمًٗم٣موومد أهمتك زمجقاز يمُ 

 همٗم٣مل رمحف اهلل:  ،ايمٖمٗمٝمف ازمـ فمثٝمٚمكم

٣مسمؿ، واخل٣مسمؿ دم إصؾ يمٝمس همٝمف دزمٙم٥م اخلْمقزم٥م فمب٣مرة فمـ طم)

٘مت٤م اؽمٚمف إٓ أن يِمحبف افمتٗم٣مد ىمام يٖمٔمٙمف زمٔمض ايمٛم٣مس، يَ  ء،ر

٘مت٤م اؽمٚمٜم٣م دم اخل٣مسمؿ ايمذي دم اخل٣مسمؿ ايمذي ئمْمٝمف خمْمقزمتف، وسمَ 
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 .ط زمكم ايمزوصمكم٣م َمٛمٜمام أن ذيمؽ يقصم٤م آرسمبسمٔمْمٝمف إي٣مه، زفماًم 

ام ٓ أصؾ يمف ؼ زمٙم  ٔمَ ٕهن٣م سمَ  :همٖمل هذا احل٣مل سم٘مقن هذه ايمدزمٙم٥م حمرَم٥م

 (. ٣م٣م وٓ ضمس  ذفمً 

 وهق رأي دار اإلهمت٣مء اظمٌمي٥م.

 ، فمعم اجلٛم٣مزة دم اظمسجدعمي )ََمـ َص ): َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 724س

 (؟(همال رء يمف

أمحد، ووم٣مل أزمق اإلَم٣مم ٖمف ٔمي ج: هذا ضمدي٧م َمٛم٘مر ٓ يِمح، َض 

   .ٖمف ازمـ اجلقزئمي وَض  .زم٣مؿمؾ: ضم٣مسمؿ ازمـ ضمب٣من

وهق إلم ايمّمٔمػ أومرب، زمؾ  ،ايمتقأَم٥مد زمف ص٣ميمح َمقلم ري ٖمَ وومد سمَ  

 ،ؾمٝم٣مء سمُمبف اظمقضقفم٣مت فمـ إئٚم٥م ايمثٗم٣متزمٟميٟميت  وم٣مل ازمـ ضمب٣من:

 .هم٣مؽمتحؼ ايمؼمك ،ٙمط ضمديثف إطمغم زمحديثف ايمٗمديؿ ومل يتٚمٝمزهم٣مطمتَ 

همٙمٗمد صعم  :ٓ َم٣مٞمع أزمًدا َمـ ايمِمالة فمعم اظمٝم٦م دم اظمسجد: )ومٙم٦م(

ريض اهلل زمٝمّم٣مء  ؾ ازمـٝمْ ٜمَ ؽُم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم 

 دم اظمسجد.فمٛمف 

 أن ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ٦م بَ وشمَ 

 دم اظمسجد.ريض اهلل فمٛمف ديؼ ا فمعم أيب زم٘مر ايمِم  قْ ٙمي َص  
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فمـ ٞم٣مهمع، فمـ فمبد اهلل زمـ فمٚمر أٞمف : ((اظمقؿمٟم))دم  َم٣ميمؽوى ورَ 

 .(( فمعم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب دم اظمسجدقم  ُص ))وم٣مل: 

ٝمخ َمِمْمٖمك زمـ زمام أٞمؽ َمـ ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ فمٛمد ايمُم :725س

 ؼ؟ٔمٙمي دم ضم٘مؿ ايمْمالق اظمُ  همام ومقل ايمُمٝمخ ،ايمٔمدوي

)إن  :ايمرصمؾ إذا وم٣مل َٓمرأسمف يرى ؾمٝمخٛم٣م ضمٖمٓمف اهلل: أن ج:

أهن٣م إذا همٔمٙم٦م  (ؿم٣ميمؼ همٟمٞم٦ِم  ،ىمذا أو صٛمٔم٦ِم  طمرصم٦ِم َمـ زمٝمتِؽ 

 .همٔمعم ايمزوج ىمٖم٣مرة يٚمكم وٓ يٗمع ؿمالومف

 وهبذا ايمٗمقل أومقل. :)ومٙم٦م( 

، همٜمؾ فمٙمٝمف ٣م٧م همٝمٜمٛمِ ٣م وضَم رصمؾ أَمري٘مل ضمٙمػ يٚمٝمٛمً  :726س

 ٞمجٙمٝمزي٥م؟ٖم٣مرة أم ٓ؟ يم٘مقٞمف ضمٙمػ زم٣ميمٙمٕم٥م اإلايم٘م

 ٦مزمٟمي يمٕم٥م ىم٣مٞم ،فمٙمٝمف ىمٖم٣مرة يٚمكم، زم٣مسمٖم٣مق ايمٔمٙمامء ،ٔمؿٞم ج:

 ايمٝمٚمكم.

 وايمؼمىمٝم٥م زم٣ميمٖم٣مرؽمٝم٥م ضمٙمػ همٙمق ؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:وم٣مل ؾمٝمخ اإل 

 ،يٚمٝمٛمف اٞمٔمٗمدت ،ايمٙمٕم٥م زمتٙمؽ سمٔم٣ملم اهلل زم٣مؽمؿ -وايمػمزمري٥م واهلٛمدي٥م

 .ايمٔمٙمامء زم٣مسمٖم٣مق ٧مٛمِ ضَم  إذا ايم٘مٖم٣مرة ٝمففمٙم ووصمب٦م
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أطمٝمف، همُم٘م٣مه إول دم  ٤م ؾمخص فمعم طمْمب٥مْمَ طَم  :727س

 وَم٣مذا ي٘مقن احل٘مؿ فمٙمٝمف؟ صمٙمس٥م فمرهمٝم٥م، همٜمؾ يمف ذيمؽ؟

َمٝم٥م َم٣ميمٝم٥م ويمٙمجٙمس٥م ايمٔمرهمٝم٥م أن سُمٕمرَمف نمرا ،هيمف أن يُم٘مقٞمٔمؿ،  ج:

 :وم٣مل ٞمف ٕ أَمر ايمٛمبل  تفظمخ٣ميمٖم َمٛم٣مؽمب٥م َمـ زم٣مب ايمتٔمزير:

وايمتٔمزير زم٣مظم٣مل َمٔمروف يمدى  ْمب٥م أطمٝمف.رصمؾ فمعم طِم يْم٤م ايم ٓ 

 ايمٔمٙمامء.

 ٝم٤م؟بؿ اإلٞمج٣مب فمـ ؿمريؼ أؿمٖم٣مل إٞم٣مٞم٘مْ ضُم َم٣م : 728س

 ذيمؽ صم٣مئز زمٗمٝمديـ:ج: 

 .إول: أن ي٘مقن ايمْمبٝم٤م شمٗم٥م أَمٝمٛم٣ًم 

 شم٣مٞمًٝم٣م: أن ٞمتٟمىمد أن هذه ٞمْمٖم٥م ايمزوج وزمقيّم٥م ايمزوصم٥م. 

 ؿ سمٛمٓمٝمؿ ايمٛمسؾ؟٘مْ ضُم َم٣م : 729س

وإٞمام  ،٣م ٓ سمرهؼ ٞمٖمسٜم٣م زم٣ميمقٓدة ىمؾ فم٣ممهنإ ج: سمٛمٓمٝمٚمف زمحٝم٧م

وسمسؼميح زمٔمد ذيمؽ َمدة شمؿ  ،رضع ؿمٖمٙمٜم٣م فم٣مَمكمسمٛمتٓمر ضمتك سمُ 

 أزمًدا. فٓ َم٣مٞمع َمٛمـ ٚمؾ زمٔمده٣مَت 
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 ،صمٛم٣مزم٥م ه٣مب يمٙمحالق حلالوم٥م ؾمٔمري وفمقمي ؿ ايمذي ٘مْ ضُم َم٣م : 762س

 وىمذيمؽ ومص أـم٣مهمري؟

 .يمٝمس هٛم٣مك أي ديمٝمؾ يٚمٛمع َمـ ذيمؽ ج:

 يمرومب٥م فمٛمد ايمقضقء؟ٛم٥م َمسح اهؾ َمـ ايمس   :766س

 د زمسٛمد صحٝمح أن ايمرؽمقل رِ ٛم٥م همٙمؿ يَ ج: ٓ، يمٝمس َمـ ايمس  

 ح رومبتف فمٛمد ايمقضقء.َس َمَ 

هؾ هٛم٣مك ديمٝمؾ ذفمل يدد أومؾ زَمـ يمٙمحٝمض  :762س

 وأىمثره؟

إٞمام هل أومقال  ،د فمٙمٝمفٚمَ تَ ٔمْ يمٝمس هٛم٣مك ديمٝمؾ صحٝمح يُ  ،ج: ٓ

 يمٙمٔمٙمامء.

 ـ هق ايمُمٝمخ َمٗمبؾ ايمقادفمل؟َمَ  :763س

)اظمتقذم: بد ايمرمحـ َمٗمبؾ زمـ ه٣مدي ايمقادفملفم قج: هق أزم

ـ، وومد ؿمٙم٤م ٚمأضمد فمٙمامء احلدي٧م َمـ أهؾ ايمٝموهق  ،هـ(6422

َمثؾ ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي  :فمعم يديف َمُم٣ميخ ىمب٣مر احلدي٧َم 

 ضمٖمٓمف اهلل، وؾمٝمخٛم٣م أمحد أزمق ايمٔمٝمٛمكم ضمٖمٓمف اهلل، وؾمٝمخٛم٣م أيب

 ونمغمهؿ. ...احلسـ اظمٟمريب ضمٖمٓمف اهلل
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ٙم٥م ٔمَ أضم٣مدي٧م َمُ )) أزمرزه٣م: ،ويمٙمُمٝمخ رمحف اهلل َم٠ميمٖم٣مت ٞم٣مهمٔم٥م

، ((ايمِمحٝمح اظمسٛمد َمـ أؽمب٣مب ايمٛمزول))، و((ـم٣مهره٣م ايمِمح٥م

رمحف اهلل رمح٥م واؽمٔم٥م وأؽم٘مٛمف همسٝمح  ، ، ونمغمه٣م((ايمُمٖم٣مفم٥م))و

 اجلٛم٣من.

ايمُمٝمخ يقؽمػ ايمٗمرض٣موي ) :: َم٣م ايمرأي همٝمٚمـ يٗمقيمقن764س

ويتجقن زم٘مت٣مب ايمُمٝمخ َمٗمبؾ ايمقادفمل رمحف اهلل  (يمٝمس فم٣مظم٣ًم

ايم٘مٙم٤م ايمٔم٣موي يقؽمػ زمـ فمبد اهلل  )إؽم٘م٣مت: )ايمذي أؽمامه

 (.ايمٗمرض٣موي(

ٞمف إإن ايمدىمتقر ؽمٝمد ؿمٛمْم٣موي يمٝمس فم٣مظم٣ًم، و: وىمذيمؽ يٗمقيمقن 

ٞمف أزم٣مح إأصم٣مز يمٙم٘مٖم٣مر َمٛمع اظمرأة اظمسٙمٚم٥م َمـ ايمٛمٗم٣مب دم زمالدهؿ، و

 ؟أىمؾ ايمرزم٣م

 !!ج: ايمُمٝمخ يقؽمػ ايمٗمرض٣موي فم٣ممل صمٙمٝمؾ وهمٗمٝمف ىمبغم وؾمٜمغم

 .وَم٠ميمٖم٣مسمف طمغم ديمٝمؾ فمعم ىمالَمل

يمٝمس  ،أٞمف َمٔمِمقم، ٓ (ٞمف فم٣ممل ىمبغم)إ :َمٔمٛمك ومقيمٛم٣م ويمٝمس 

ٗمدت فمٙمٝمف، ذت واٞمتُ إٞمام يمف مجٙم٥م َمـ اظمس٣مئؾ ُأطِم  زمٚمٔمِمقم أزمًدا، 

 .رطَم ومل يتؿ دم ايمبٔمض أ ،د دم زمٔمّمٜم٣مٛمتٗمِ همتؿ آٞمتٗم٣مد يمٙمٚمُ 
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 يمٛم٣م أضمد. َؼ بْ مل يَ  ،ذت فمٙمٝمف مجٙم٥م َمـ اظمس٣مئؾويمق سمرىمٛم٣م ىمؾ فم٣ممل ُأطِم  

 اهلل اظمستٔم٣من.وزم٣مهلل سمٔم٣ملم ايمتقهمٝمؼ و

همٔم٣ممل صمٙمٝمؾ ص٣مضم٤م  ،وأَم٣م ايمدىمتقر حمٚمد ؽمٝمد ؿمٛمْم٣موي رمحف اهلل

اَمت٣مز زم٣ميمسٜمقيم٥م  ((ايمٖمٗمف ايمقؽمٝمط))سمٖمسغم دم نم٣مي٥م ايمروفم٥م، ويمف 

 .، وىمتبف ٞم٣مهمٔم٥م زمؾ دم نم٣مي٥م ايمٛمٖمع، رمح٥م اهلل سمٔم٣ملم فمٙمٝمفوآطمتِم٣مر

ٓئًٗم٣م زمف أن ي٘مـ ذت فمٙمٝمف، ومل أَم٣م َمسٟميم٥م ايمٛمٗم٣مب همٜمذه مم٣م ُأطِم  

 .هبذايٖمتل 

همٕمغم صحٝمح، وإٞمام هق أزم٣مح  (إٞمف أزم٣مح ايمرزم٣م) :أَم٣م ومقل ايمٗم٣مئؾ 

همٜمذا ومقل  ذيمؽ،ومل يتٖمرد زم .إهن٣م يمٝمس٦م رزًم٣م :ووم٣مل ايمبٛمقكهمقائد 

 ه ايمٖمتقى!ٓ أواهمٗمف فمعم هذ ٞم٣مإن ىمٛم٦م أ، وَمـ اظمٔم٣مسيـ فمدد

زمٚمٔمِمقم، همٝمٛمبٕمل أٓ ٞمتتبع ايمٔمٙمامء  ، ويمٝمس أضمدويم٘مؾ فم٣ممل هٖمقة 

 .وٞمٛمٗمص ومدرهؿ وٞمخقض دم أفمراضٜمؿ

 إٞمف فمعم ىمؾ رء ومدير. ،ؼ وايمرؾم٣مدوهمٗمٛم٣م اهلل وإي٣مىمؿ يمٙمح 

 : َم٣م سمٗمقل دم )د: حمٚمد هداي٥م(؟ 765س

ؾ، ؽمٚمٔم٦م يمف ضمٙمٗم٥م ىم٣مَمٙم٥م ِّم ج: هذا ؾمخص فمٗمالين ض٣مل َمُ 

 (ٛم٥م؟!٣ميمس  زمم زَ ٙمْ وهؾ أٞم٣م َمُ ) :يٗمقل، زمؾ  يٛم٘مر همٝمٜم٣م َمٔمراج ايمٛمبل
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 همال يٛمبٕمل أن سمٟمطمذ َمٛمف فمٙماًم.

 وىمذيمؽ َمٛم٣مـمرة ؟اظمٛم٣مـمرات ايمٖمٗمٜمٝم٥م:  َم٣م ايمرأي دم 766س

 ٙمامٞمٝمكم فمعم ايمٗمٛمقات ايمٖمّم٣مئٝم٥م؟اظمالضمدة وايمٔمِ 

ن اذيْم٥م أن ي٘مقن اظمتٛم٣مـمر ،ؿمٝمب٥م وٞم٣مهمٔم٥ماظمٛم٣مـمرات ايمٖمٗمٜمٝم٥م  ج:

َمـ  صؾ دم ىمثغم٣موهذا نمغم ضم .َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايم٘مٖم٣مءة

 اظمٛم٣مـمرات دم إفمالَمٛم٣م اظمٌمي.

 ٜم٣م إٓ ايمممئـ وراٙمامٞمٝمكم، همال أرى َمِ أَم٣م َمٛم٣مـمرة اظمالضمدة وايمٔمِ  

 ٓ ؽمٝمام فمعم ايمٖمّم٣مئٝم٣مت. ،وايمٖمس٣مد

َمتس٣مهؾ دم و أزمق ضم٣مسمؿ ازمـ ضمب٣من ومقي دم ايمتجريح: هؾ 767س

 ايمتقشمٝمؼ؟

 .أومرب إلم آفمتدال َمٛمف إلم ايمتُمددف دم ايمرواة جتريوسمٔمديٙمف  ج:

دم ىمت٣مزمف  اة همٚمُمٜمقر زم٣ميمتس٣مهؾ همٝمف، همٗمد َذىَمريمٙمرووأَم٣م سمقشمٝمٗمف  

 هؿ يمٙمجٜم٣ميم٥م أومرب َمٛمٜمؿ إلم ،ايمرواة َمـ  ه٣مئاًل (( ىمام  ايمثٗم٣مت))

 ايمتقشمٝمؼ.

 ؾ ايم٘م٣مهمر زمٚمجرد ىمٖمره؟تَ ٗمْ : هؾ يُ 768س

 !ؾ ايم٘م٣مهمر زمٚمجرد ىمٖمره أزمًداتَ ٗمْ ج: ٓ يُ 
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ٓ يؾ يمٛم٣م أزمًدا أن ٞمٗمتٙمٜمؿ أو  ،ايمٝمٜمقدٛمِم٣مرى و٣م دم َمٌم ايمٞمهمٔمٛمد 

ٞمروفمٜمؿ أو ٞمٔمتدي فمعم أَمقاهلؿ أو أي رء يِمٜمؿ، همٜمؿ 

 .ٛمقنستٟمَمَ َمُ 

 :ٓ يؾ ومتٙمٜمؿ أزمًدا ،ن يمزي٣مرة ايمبالدوىمذيمؽ ايمسٝم٣مح ايمذيـ يٟمسمق 

 .وفمعم هذا همٗمس .همٗمد دطمٙمقا ايمبالد زمٔمٜمد أَم٣من

 همٜمق ايم٘م٣مهمر اظمٔمتدي. ،ؾٗمتَ ؾ ويُ ٗم٣مسمِ وأَم٣م ايم٘م٣مهمر ايمذي يُ  

وؽمٝم٣مرة نم٣ميمٝم٥م، همٜمؾ  : يٗمقل ايمس٣مئؾ: فمٛمدي ومٌم ىمبغم769س

 ايمزىم٣مة؟ فمٙمٝمٜمام

أفمٛمل  -وايمسٝم٣مرة َمـ أصمؾ آٞمتٖم٣مع ايمُمخيص َم٣م دام ايمٗمٌم ج:

 .ام زمح٣ملهمال زىم٣مة همٝمٜم -ٝمس٣م يمإلجي٣مر أو ايمتج٣مرةيم

 َمـ يمؽ أصمٔمؾ ىمؿ  ،َم٣م صح٥م ضمدي٧م:  ي٣م رؽمقل اهلل: 722س

 َم٣م)): وم٣مل ؟ايمرزمع: ومٙم٦م: وم٣مل. ((ؾمئ٦َم  َم٣م)): همٗم٣مل صاليت؟

 َم٣م)): وم٣مل ؟ايمٛمِمػ: ومٙم٦م ((.يمؽ طمغم همٜمق زدَت  هم١من ،ؾمئ٦َم 

: وم٣مل ؟هم٣ميمثٙمثكم: ومٙم٦م: وم٣مل ((.يمؽ طمغم همٜمق زدَت  هم١من ،ؾمئ٦َم 

 صاليت يمؽ أصمٔمؾ: ومٙم٦م ((.يمؽ طمغم همٜمق زدَت  هم١من ،ؾمئ٦َم  َم٣م))

 ؟((ذٞمبؽ يمؽ رٖمَ ٕمْ ويُ  مهؽ كٖمَ ٘مْ سمُ  اإذً )): وم٣مل ؟ىمٙمٜم٣م
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 زمـ حمٚمد زمـ اهلل فمبدد زمف ري ٖمَ ضمدي٧م ضٔمٝمػ اإلؽمٛم٣مد، سمَ  ذاه ج:

 .، وهق إلم ايمّمٔمػ أومربٗمٝمؾفمَ 

همٗم٣مل دم تٗمٝمٗمف ظمسٛمد فمبد  ،ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي ػ احلدي٧َم ٔمي وومد َض  

، فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد زمـ اهلل فمبد ؽمٛمده دم  ،ضٔمٝمػ ٛمدهؽمد: ٝمْ زمـ مُحَ 

 .أومرب ايمّمٔمػ إلم وهق ا،ىمثغمً  همٝمف ؿت٘مٙمي َمُ 

 .فٞمٖمسٙم٘مت٣مب يمٖمف ؾمٝمخٛم٣م أمحد أزمق ايمٔمٝمٛمكم دم تٗمٝمٗمف ٔمي وىمذا َض  

يٗمقل ايمس٣مئؾ: أٞم٣م َمّمْمر يمقضع َم٣مرم دم ايمبٛمؽ، ضمٝم٧م : 726س

 ،ٞمٛمل ٓ أؽمتْمٝمع اظمح٣مهمٓم٥م فمعم َمبٙمغ ىمبغم َمـ اظم٣مل دم زمٝمتلإ

 إشمؿ؟ يمرسوم٥م، همٜمؾ يمق وضٔمتف دم ايمبٛمؽ فمقمي طمُمك فمٙمٝمف َمـ اهمٟم

 أو أسمرىمٜم٣م يمٙمبٛمؽ؟ ؟طمذ ايمٖمقائد وأسمِمدق فمعم ايمٖمٗمراءآوهؾ 

 .٣مل دم ايمبٛمؽاظم اا همٙمؽ أن سمّمع هذَمّمْمر   َم٣م دَم٦َم  ج:

هب٣م  ْق دي َِم ، وإٞمام طمذه٣م وسمَ بٛمؽ زمح٣ملوأَم٣م ايمٖم٣مئدة همال سمؼمىمٜم٣م يمٙم 

وٓ سمؼمىمٜم٣م  ،يمٖمٗمراءفمعم ايمٖمٗمراء َمـ زم٣مب ايمتخٙمص َمٛمٜم٣م وٞمٖمع ا

 .يمٙمبٛمؽ
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ٓ جيقز أن سمٗمرأ دم ) :يٗمقل ايمس٣مئؾ: وم٣مل رم ؿم٣ميم٤م فمٙمؿ: 722س

 ( يمٙمٛمقوي: ٕنٓ دم )ذح َمسٙمؿٓزمـ ضمجر، و (همتح ايمب٣مري)

همام ومقيم٘مؿ  (يمقن ايمِمٖم٣مت٠مو  يُ  ،ايمٛمقوي وازمـ ضمجر أؾم٣مفمرة

 أشم٣مزم٘مؿ اهلل؟

 !٣مهمٔمكمج: ومقيمف زم٣مؿمؾ، أفمٛمل أن ٞمؼمك ايمٗمراءة دم هذيـ ايم٘مت٣مزمكم ايمٛم

َم٣م  ،دم َمسٟميم٥م أو أىمثر ٟمهمٙمق صم٣مز أن ٞمؼمك ايمٗمراءة يم٘مؾ فم٣ممل أطمْم 

 .ل يمٛم٣م فم٣ممل واضمدٗمِ زمَ 

همذاك أَمر  ،زمـ ضمجر يمٙمِمٖم٣متاأَم٣م سمٟمويؾ اإلَم٣مم ايمٛمقوي واحل٣مهمظ  

 .رمح٣مت اهلل سمٔم٣ملم فمٙمٝمٜمام ،وهق َمـ اظمٟمطمقذ فمٙمٝمٜمام ،َمٔمروف

اظمسجد زمٔمٝمد فمـ زمٝمتل، وإذا ذهب٦م يٗمقل ايمس٣مئؾ: : 723س

٣م هم٣مسمٛمل زمٔمض ايمرىمٔم٣مت، همٜمؾ ي٘مقن ايمرىمقب وومتٜم٣م فمٛمد َم٣مؾمٝمً 

 ه٣مب إلم اظمسجد أهمّمؾ؟ايمذي 

ًٓ ج:  ح٤م فمدد َمـ ايمٔمٙمامء اظمًم يمٙمٚمسجد ٓ ؽمٝمام : اؽمتَ أومقل إمج٣م

ْ ك وَ َُم َمَ وَ ))حلدي٧م:  :دم صالة اجلٚمٔم٥م احلدي٧م.  ((...٤ْم ىمَ رْ يَ  مَل

، ويمق صح ثب٦م فمـ رؽمقل اهلليم٘مـ احلدي٧م ضٔمٝمػ ٓ يَ 

 .٤مهمٜمذا أَمر َمستح
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 يمتدرك ايمِمالة  :لموْ ويم٘مـ دم ضم٣ميمتؽ هذه ايمرىمقب أَ  

 َمـ أوهل٣م.

 ايمِمحٝمٖم٥م دم ذىمر ايمِمحٝمح مْم ٞمَ )َم٣م رأي٘مؿ دم ىمت٣مب  :724س

، يمٙمُمٝمخ َمٗمبؾ (َمـ أومقال أئٚم٥م اجلرح وايمتٔمديؾ دم أيب ضمٛمٝمٖم٥م

 ايمقادفمل؟

، ر اجلرح دون ايمتٔمديؾىمَ ٕٞمف ذَ  :ج: ايم٘مت٣مب دم اجلٚمٙم٥م نمغم صمٝمد

 ٣مب وزمُمدة.ذ فمعم ايم٘متوهذا ُأطِم 

د ىمت٣مزًم٣م ؽمامه: ٗمَ همٗمد فمَ  ،ر َمِمٛمٖمفطِم آؾ ازمـ أيب ؾمٝمب٥م دم ٔمَ ىمام همَ 

 )ىمت٣مب ايمرد فمعم أيب ضمٛمٝمٖم٥م(.

زه، ذىمر أن أزم٣م ضمٛمٝمٖم٥م صمقك فمـ رء َم٣م، شمؿ يَ ٜمَ ٛمْ ذىمر همٝمف ضمديًث٣م يَ يَ 

 وهذا أيًّم٣م مم٣م ي٠مطمذ فمعم ازمـ أيب ؾمٝمب٥م وزمُمدة. .دون ذىمر ضمجتف

 (ٞممم ايمِمحٝمٖم٥م)ت٣مب ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدوي فمـ رأيف دم ىم وومد ؽمٟميم٦ُم 

  :همٗم٣مل

ايمُمٝمخ َمٗمبؾ رمحف اهلل هق ؾمٝمخٛم٣م واؽمتٖمدٞم٣م َمٛمف ايم٘مثغم وايم٘مثغم، 

يم٘مـ سمِمٛمٝمػ هذا ايم٘مت٣مب هبذه ايمْمريٗم٥م يمٝمس همٝمف إٞمِم٣مف ٕيب 

شمؿ  ،كمٖمّمٔم   واظمُ كمٗمقشم  ٔمرض رأي اظمُ واحلؼ أن يَ  .ضمٛمٝمٖم٥م رمحف اهلل
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ذا همٜم ، همٗمطكمض وصمٜم٥م اظمجرضمرْ أَم٣م فمَ  .ح َم٣م يؼمصمح يمديفرصم  يُ 

 رمحف اهلل رمح٥م واؽمٔم٥م. ،ي٠مطمذ فمٙمٝمف

يٗمقل ايمس٣مئؾ: اؾمؼمي٦م زمٗمرة، وأفمْمٝمتٜم٣م يمُمخص  :725س

يرزمٝمٜم٣م وئمٙمٖمٜم٣م، واظم٘مس٤م َمٛم٣مصٖم٥م زمٝمٛمٛم٣م، وزمٔمد ؾمٜمر َم٣مسم٦م، همام 

 احل٘مؿ؟

واهلل سمٔم٣ملم  .همال رء فمٙمٝمف ،دون سمٖمريط َمٛمفزمج: إذا َم٣مسم٦م فمٛمده 

 أفمٙمؿ.

س أو ـ زم٣ميمُمٚمسخي ؿ ايمقضقء زم٣مظم٣مء اظمُ ٘مْ ضُم َم٣م  :726س

 ايمسخ٣مٞم٣مت ايم٘مٜمرزم٣مئٝم٥م؟

ٔمف ٛمَ وومد َمَ  ويمٝمس هٛم٣مك ديمٝمؾ صحٝمح يٚمٛمٔمف، ،ج: ذيمؽ أَمر صم٣مئز

 .د فمٙمٝمٜم٣مٔمتٚمَ ومقم زمٕمغم ضمج٥م يُ 

 ؟سمذر ايمدي٣مر زَماَلومِع ايْمَٝمِٚمكُم ايْمَ٘م٣مِذزَم٥مُ  َم٣م صح٥م ضمدي٧م: :727س

 ىمؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥م.ج: 
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همام  ،زم٣مظم٣مء اظمستٔمٚمؾ ٠مايمتقض ع همريؼ َمـ ايمٔمٙمامءٛمَ َمَ  :728س

 ايمٗمقل ايمِمحٝمح؟

زمف صم٣مئز إذا  ٠موايمتقض ،ٔمٚمؾ َمـ ومبؾج: اظم٣مء اظمستٔمٚمؾ هق َم٣م اؽمتُ 

 مل يتٕمغم سمٕمغًما يرصمف فمـ َمسٚمك اظم٣مء.

 ؟)ايمُمقىم٥م وايمس٘مكم(ـؿ إىمؾ زم٘مْ ضُم َم٣م  :729س

ج: ذيمؽ صم٣مئز َم٣م داَم٦م ايمٝمد ايمتل سمّمع هب٣م ايمْمٔم٣مم دم همٚمؽ هل 

 .ىم٣مٞم٦م ايمٝمرسى همٜمذا نمغم صم٣مئز أَم٣م إذا ك.ايمٝمٚمٛمايمٝمد 

إَِذا َأىَمَؾ َأضَمُدىُمْؿ هَمْٙمَٝمْٟمىُمْؾ زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف، َوإَِذا : )) وم٣مل رؽمقل اهلل

ْب زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ  َب هَمْٙمَٝممْمَ ْٝمَْم٣مَن َيْٟمىُمُؾ زمُِِماَميمِفِ هَم١مِني ايم :َذِ ُب  ُمي َوَيمْمَ

 .((زمُِِماَميمِفِ 

دم صمٝمبل م(، وامي دطمؾ اخلالء )احلَ هؾ جيقز رم أن أَ  :732س

 ايمٗمرآن ايم٘مريؿ؟ اهل٣مسمػ ايمذي فمٙمٝمف سمْمبٝمؼ

ن همٝمف ايمٗمرآن صقسًم٣م أو ز  جيقز ايمدطمقل زم٣مهل٣مسمػ ايمذي طُم  ،ٞمٔمؿ ج:

ىمت٣مزم٥م: ٕن اهل٣مسمػ يمٝمس زمٚمِمحػ وٓ يسٚمك زمف ٓ دم يمٕم٥م ايمٔمرب 

 واهلل أفمٙمؿ. .وٓ دم فمرف ايمٛم٣مس
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 ؿ إفمْم٣مء ايمدروس اخلِمقصٝم٥م؟٘مْ ضُم  َم٣م :736س

 فمٙمٝمؽ َمـ ايمممح وايمتقضٝمح يمٙمْمٙمب٥مإذا أدي٦م َم٣م ، صم٣مئزهذا ج: 

ـ أراد َمزيًدا َمـ ايمتقضٝمح َمـ طمالل َمَ  دم اظمدرؽم٥م. شمؿ زمٔمد ذيمؽ

 .ايمدرس اخل٣مص، همال ضمرج دم ذيمؽ

َمـ أصمؾ أن يٙمجٟم إيمٝمؽ  دم ايمممح دم وـمٝمٖمتؽ ٗمٌم  أَم٣م إن ىمٛم٦م سمُ  

شمؿ آايمْمالب َمـ طمالل ايمدرس اخل٣مص، همٟمٞم٦م َمٗمٌم دم فمٚمٙمؽ و

 وصمؾ.  هلل فمز، وفمٙمٝمؽ أن سمتٗمل اهبذا ايمِمٛمٝمع

زمجقار ايمرصمؾ دم اظمقاصالت  ؿ رىمقب اظمرأة٘مْ ضُم َم٣م : 732س

 ايمٔم٣مَم٥م؟

٣م دم ذيمؽ َمـ ايمٖمتٛم٥م وايمٖمس٣مد، همغمىم٤م ايمرصمؾ : إصؾ اظمٛمع ظمِ ج

واظمرأة زمجقار اظمرأة، إٓ دم ضم٣ميم٥م ايمضورة،  ،زمجقار ايمرصمؾ

 ره٣م.در زمٗمدي ٗمَ وايمضورة سمُ 

 يمِمالة؟ٚمع ا وجَي ٌُم ٗمْ هؾ جيقز يمٙمجٛمدي أن يَ : 733س

وٓ  ،٥مَم: ٓ جيقز يمف ذيمؽ، إٓ إذا ىم٣من دم هذه إووم٣مت دم اخلدج

همٜمٛم٣م  ،يٚم٘مٛمف أن يستٟمذن يمٝمِمقم، ويُمك أن يٖمقسمف ووم٦م ايمِمالة

 ٗمٌم ايمِمالة.ٚمع، يم٘مٛمف ٓ يَ جيقز يمف أن جَي 
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د طمٙمقة ٔمَ وضمده٣م هؾ يُ  سمقك رىمقب اظمرأة دم ايمتقك :734س

 وي٘مقن ذيمؽ ضمراًَم٣م؟

دم َمديٛم٥م وؽمط ايمٛم٣مس وأزمقازمف  سمقك يٚمًم إذا ىم٣من ايمتقك: ج

 .د هذه طمٙمقةٔمَ َمٖمتح٥م نمغم َمٕمٙمٗم٥م، همال سمُ 

همٖمل هذا َمٖمسدة  ،ى ؽم٘م٣منرَ أَم٣م إذا ىم٣من دم أَم٣مىمـ ٞم٣مئٝم٥م ٓ ي٘م٣مد يُ  

وايمتحريؿ  .اظمٛمعهق ي٘مقن احل٘مؿ  ضمٝمٛمئذٍ و !وذ وطمْمر فمعم اظمرأة

 همتل زمف.أُ هق ايمذي 

 همٛمتٖمؼ َمع يٗمقل ايمس٣مئؾ: ٞمحـ هندم ايمبٝمقت ايمٗمديٚم٥م،: 735س

ص٣مضم٤م ايمبٝم٦م فمعم أصمرة رطمٝمِم٥م، إض٣مهم٥م إلم أٞمٛم٣م ٞمٟمطمذ احلديد 

  رج َمـ ايمبٝم٦م زمٔمد ايمت٘مسغم، همٜمؾ هذا صم٣مئز؟ايمذي َي 

احلديد اخل٣مرج َمـ اظمٛمزل  : ٕن: هذا صم٣مئز وٓ يدطمؾ دم ايمٕمررج

 يٚم٘مـ سمٗمديره سمٗمريًب٣م.

َمريض ٞمٖمز، يس٣مهمر دم زمالد زمٔمٝمدة رم ومري٤م هق  :يٗمقل: 736س

ضف يمٙمخْمر صمد  ، وهذزمدون فمٙمؿ أهٙمف  فوضٔمقا َمٔمىمٙمام ، واا ُئمر 

 .ا أن ئمثروا فمٙمٝمفؿ صمد  ويُمؼ فمٙمٝمٜم ،أض٣مفمٜم٣م يمف زمْم٣موم٥م سمٔمريػ

٘متبقن همٝمف ايمٔمٛمقان يَ  ،همٜمؾ جيقز أن يِمٛمٔمقا يمف وؾماًم فمعم يديف 
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 د إلم زمٝم٦م أهٙمف؟رَ ر فمٙمٝمف يُ ثِ ضمتك إذا هرب وفمُ 

َمـ يمٔمـ ايمٛمبل  ةذيمؽ، وسم٘مقن هذه ضورة َمستثٛم٣م ؿهلٞمٔمؿ،  :ج

 واهلل أفمٙمؿ. .ٚم٥م واظمستقؾمٚم٥مايمقاؾم 

ؾ َمٛمف أؿمٖم٣مل صٕم٣مر، وايمرصم ٣م: اَمرأة ؿمٙمٗمٜم٣م زوصمٜم٣م، وهل737س

٣م أن سمٟمطمذ ضمٗمقومٜم٣م اظم٣ميمٝم٥م ي٘مس٤م َم٣ميمف َمـ ضمرام، همٜمؾ جيقز هل

 ؟أو ٓ جيقز ؟وايمٛمٖمٗم٥م ايمُمٜمري٥م فمعم إوٓد َمـ َم٣ميمف احلرام

 .هل٣م أن سمٟمطمذ ضمٗمٜم٣م وضمؼ إزمٛم٣مء، واحلرَم٥م فمٙمٝمف هق ٞمٔمؿ،: ج

ـ يٟمىمؾ احلرام أو يتٔم٣مَمؾ ؾ ؾمخص يمف ضمؼ فمٛمد َمَ ويمق أن ىم 

 يمّم٣مفم٦م أَمقال ايمٛم٣مس وضمٗمقومٜمؿ!! ،سمرىمف َمـ أصمؾ هذا -زم٣ميمرزم٣م

٤م ومدَمكم ىمي ر اهلل فمٙمٝمف زمؼم ومدَمٝمف، همرَ دي ؾمخص ومَ  :738س

 كم؟تكم، همٜمؾ جي٤م فمٙمٝمف أن يٕمسؾ ايمٗمدَمكم ايمِمٛم٣مفمٝمتصٛم٣مفمٝم

دم أصح ومقرم  كمتٓ جي٤م فمٙمٝمف أن يٕمسؾ ايمٗمدَمكم ايمِمٛم٣مفمٝم ج:

 .ؽمٗمط نمسٙمف ـ شَمؿ، همٚمِ ؼِم ٕن ايمٔمّمق إصقم ومد زمُ  امء:ايمٔمٙم

 ،أَم٣م إن زمٗمل صمزء َمٛمف . مت٣مًَم٣مؼِم هذا إذا ىم٣من َمقضع ايمقضقء ومد زمُ  

  همٝمج٤م نمسؾ اظمتبٗمل إن ىم٣من يستْمٝمع ذيمؽ.
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، ازمٔمض اظمِم٣مضمػ ايمٗمديٚم٥م صمد  فمٛمدٞم٣م دم َم٘متب٥م اظمسجد  :739س

 ٜم٣م؟ٜمؾ جيقز ضمروموٓ سمِمٙمح يمٙمٗمراءة همٝمٜم٣م، هم

 :نآضمرومٜم٣م َمـ زم٣مب اظمح٣مهمٓم٥م فمعم َم٣م همٝمٜم٣م َمـ ومر جيقز ،ٞمٔمؿ ج:

 ك هب٣م دم ايمٗمامَم٣مت.ٗمَ ٙمْ ر همتٜم٣من أو يُ بٔمثَ ضمتك ٓ سمُ 

 -وومد رأي٦م أَم٣مم َمسجد ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك ايمٔمدوي ضمٖمٓمف اهلل

ىمر اهلل، زمخالف ك همٝمف إوراق ايمتل همٝمٜم٣م ذِ ٗمَ ٣م سُمٙمْ ٣م طم٣مص  صٛمدوومً 

 ع.ٛمَ ِْم ايمذي يٛمبٕمل أن يُ هق وهذا  .صٛمدوق ايمٗمامَم٥م

وصٝم٥م ايمُمٝمخ أمحد طم٣مدم ) فمٛمقاهن٣م ،هٛم٣مك وروم٥م سمقزع :742س

ـ مل يٛمممه٣م ه٣م همٙمف طمػم ؽم٣مر، وَمَ مَم ـ ٞمَ َمَ ) :، وهمٝمٜم٣م(ايمٕمرهم٥م ايمٛمبقي٥م

 همام ايمٗمقل همٝمٜم٣م؟ (همٜمق َمِم٣مب زمٚمِمٝمب٥م

، ٓ جيقز ٞمممه٣م زمح٣مل، زمؾ جي٤م ةهذه وروم٥م َم٘مذوزم٥م َمٖمؼما: ج

 .ر ايمٛم٣مس َمٛمٜم٣مذ  وُتَ  ؽ َمتك وصٙمتؽ أن متزومٜم٣مفمٙمٝم

أيمٗمٝمتف دم أضمد اظمس٣مصمد،  رم ؾمخص زمٔمد درس وومد أرؽمٙمٜم٣م 

 ٜم٣م أَم٣مَمٜمؿ.وومْمٔمتُ  ،ايمٛم٣مس َمٛمٜم٣م وضمذرُت  ٣مهمٗمرأُت 
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 : هؾ جتقز آؽمتخ٣مرة فمـ ايمٕمغم؟746س

هذا فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وٓ فمـ أضمد  درِ ج: مل يَ 

 .َمـ أصح٣مزمف همٝمام فمٙمٚم٦ُم 

زه زمٔمض ايمٔمٙمامء صَم  ومدو  ٧م: زمحدي فمٚماًل :  اظم٣ميم٘ملىم٣مخلرر (6)قي

ـِ اؽْمَتَْم٣مَع َِمٛمُْ٘مْؿ َأْن َيٛمَْٖمَع َأطَم٣مهُ ))   .(2)((هَمْٙمَٝمْٖمَٔمْؾ  ،ََم

ايمُمخص  ٓؽمتخ٣مرة دفم٣مء، وٓ َم٣مٞمع أن يدفمقهم٣م ،وفمعم ىمؾ ضم٣مل

 .ٕطمٝمف اظمسٙمؿ زمٓمٜمر ايمٕمٝم٤م

 اؽمتخر اهلل رم!! :رطَم د هق أن يٗمقل ؾمخص ٔرِ يم٘مـ ايمذي مل يَ  

 : هؾ جيقز أن ٞمبٛمل اظمٗم٣مزمر أىمثر َمـ دور؟742س

 وإٓ همٜمذا طمالف إصؾ. .ز دم ضم٣ميم٥م ضٝمؼ اظم٘م٣منئصم٣م ؿ،ٞمٔمج: 

)ايم٘مالم : : يٗمقل ايمس٣مئؾ: ؽمٚمٔم٦م زمٔمض اظمُم٣ميخ يٗمقل743س

 أشمٛم٣مء ايمْمقاف ضمرام(، همٜمؾ ىمالَمف صحٝمح؟

ٓ َم٣مٞمع َمٛمف  ٝمح، هم٣ميم٘مالم اظمب٣مح أشمٛم٣مء ايمْمقافج: ىمالَمف نمغم صح

 .ذفًم٣م

                                                      

 (.6/38يمٙمخرر) ((ذح خمتٌم طمٙمٝمؾ))اٞمٓمر  (6)

 (.2699صحٝمح َمسٙمؿ) (2)
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إٓ  ايمْمقاف زم٣ميمبٝم٦م صالة))وومد وم٣مل ازمـ فمب٣مس ريض اهلل فمٛمٜمام:  

 .((سم٘مٙمؿ همال يت٘مٙمؿ إٓ زمخغمـ أن اهلل أضمؾ يم٘مؿ همٝمف ايم٘مالم، همٚمَ 

ع اهلل فمٙمٝمف ؽمي ر اهلل فمٙمٝمف ايمُمٙمؾ ايم٘مقم، ووَ دي : ؾمخص ومَ 744س 

زمٚمٗم٣مزمؾ َم٣مدي، همٜمؾ  ل، ويريد أن يقىمؾ ؾمخًِم٣م يمٝمح٨م فمٛمفدم اظم٣م

 هذا صم٣مئز؟

 صم٣مئز، وٓ ضمرج همٝمف. ٞمٔمؿ،ج: 

بْمؾ سمرىمٜم٣م سمَ ـ أو َمَ  ٛم٥م؟: هؾ صمٙمس٥م آؽمؼماضم٥م ؽُم 745س

 صالسمف؟

يمٙمح٣مصم٥م  ٙمٜم٣م ايمٛمبل ٔمَ ٛم٥م، وإٞمام همَ أهن٣م يمٝمس٦م ؽُم  ج: يرى اجلٚمٜمقر

ْٞم٦ُم )) :ضمٝم٧م وم٣مل   (.(إيِن  وَمْد زَمدي

 .ت دم ايمسـػِم : أي ىمَ -زمتُمديد ايمدال -٦ُم ٞمْ دي وزمَ 

اجلسؿ  زدُت دم: أي -زمّمؿ ايمدال دون سمُمديده٣م -ُدٞم٦ُم وزمَ  

 وايمٙمحؿ.

زمال ٞمزاع زمكم  ،همِمالسمف صحٝمح٥م ٙمٜم٣م أو سمرىمٜم٣مٔمَ ـ همَ َمَ  :ٛم٣مًء فمٙمٝمفزمِ و

 ايمٔمٙمامء.
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 : أيـ ي٘مقن َمقضع اظمٛمػم دم اظمسجد؟746س

ج: إهمّمؾ أن ي٘مقن فمـ يٚمكم اظمحراب ايمذي يِمقم همٝمف اإلَم٣مم، 

ٕن هذا هق َمقضع َمٛمػم ايمٛمبل  :ىمذا وم٣مل همريؼ َمـ ايمٔمٙمامء، وم٣ميمقا

ٔمف دم نمغم ْض ووَ  .صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمٛمذ فمٜمده وإلم أي٣مَمٛم٣م هذه

يم٘مـ َمـ ايمبدُّيل أٞمف ي٘مقن دم َمٗمدَم٥م  .ؾ اجلٚمٔم٥مْمِ بْ يُ  هذا ٓ

 اظمسجد.

أٓ وهل أن ايمٛم٣مس زمٔمد  ،: يٗمقل ايمس٣مئؾ: دم زمالدٞم٣م فم٣مدة747س

همٜمؾ هذا  ،اهلل( َؾ بي ٗمَ )سمَ  :زمٔمّمٜمؿ، ويٗمقيمقن ؿ فمقمي ٙم  َس ايمِمالة، يُ 

 أرد فمٙمٝمف ايمسالم زمٚمد يدي؟ ؿ فمقمي سٙم  ـ َمد يده يمٝمُ وهؾ َمَ  صم٣مئز؟

ـ يم٘مـ َمَ  .همٝمام فمٙمٚم٦ُم  ا ايمِمٛمٝمع فمـ رؽمقل اهلل ؾ هذٗمَ ٛمْ ج: مل يُ 

ج اظمسٙمؿ رِ همال يٛمبٕمل أن ُيْ  :ؿ فمٙمٝمفٙم  ؿ فمٙمٝمؽ همٚمد يدك وؽَم ٙمي ؽَم 

 أطم٣مه.
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: يٗمقل ايمس٣مئؾ: أٞم٣م أرىم٤م ايمٗمْم٣مرات ىمثغًما، وي٘مقن هذا 748س

دم أووم٣مت ايمِمالة دم ايمٕم٣ميم٤م، همٜمؾ جيقز رم أن أصقم واومًٖم٣م دم 

 ايمٗمْم٣مر؟

 .واومًٖم٣م وَمتجًٜم٣م ٞمحق ايمٗمبٙم٥م َم٦َم ٣م دزة َمج: ايمِمالة دم ايمٗمْم٣مر صم٣مئ

مت٣مًَم٣م فمـ ايمٗمٝم٣مم يمُمدة رسفم٥م ايمٗمْم٣مر أو يمُمدة ضمرىمتف  هم١من فمجزَت 

سمٗمبؾ اهلل  .أو يمّمٝمؼ اظم٘م٣من، صم٣مز يمؽ أن سمِمقم وم٣مفمًدا َمتجًٜم٣م يمٙمٗمبٙم٥م

 َمٛم٣م وَمٛمؽ.

)ُأؾمٜمد اهلل أين ٓ أهمٔمؾ هذا إَمر(، : ـ يٗمقلؿ َمَ ٘مْ : َم٣م ضُم 749س

 همامذا فمٙمٝمف؟ ،ٖمٔمٙمفيشمؿ 

 :وهق ومقل ؿم٣مئٖم٥م ىمبغمة َمـ ايمٔمٙمامء .ٙمٝمف ىمٖم٣مرة يقَمكمفم ج:

ي، ورزمٝمٔم٥م، وايمثقر وَم٣ميمؽ، ،ضمٛمٝمٖم٥م وأيب ل،ٔمَخ ٣ميمٛمي ىم

  (.6)وإوزافمل

                                                      

 (.662/ 6ٓزمـ زمْم٣مل ) ي((ذح صحٝمح ايمبخ٣مر))( اٞمٓمر 6)
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د، وم٣مل: َمر يْ قَ زمـ ؽُم  يدفمـ ايمممي  : َم٣م صح٥م هذا احلدي٧م:752س

يب رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وأٞم٣م صم٣ميمس ه٘مذا، وومد 

٥م يدي، ٝمَ يمْ أَ فمعم  واسم٘مٟمُت  ،يدي ايمٝمرسى طمٙمػ ـمٜمري وضٔم٦ُم 

 !((؟ٔمدة اظمٕمّمقب فمٙمٝمٜمؿأسمٗمٔمد ومِ ))همٗم٣مل: 

 . رؽمقل اهلل ٓ يِمح فمـ ج:

 ٦م؟ئٗمِ ٥م ايمٔمكم ايمتل همُ يَ : َم٣م دِ 756س

٣م دار اإلهمت٣مء اظمٌمي٥م دم َمٌم ْت رَ دي ٥م ومَ يَ وايمد   .٥ميَ ج: همٝمٜم٣م ٞمِمػ ايمد  

ن  قوهل شمامٞمٝم٥م فممم ىمٝمٙمق، وشمامن َم٣مئ٥م ومخس ،زم٣ميم٘مٝمٙمقات ايمٖمّم٥م

 .همّم٥م ٣مصمراَمً 

ًٓ ٗمدي ٛمٓمر هذه ايمقزن ويُ يُ   ع ظمـ دهمَ ويُ  ،زمسٔمر ايمسقق يقَمٜم٣م ر َم٣م

 ٥م.يَ ٦م فمٝمٛمف ىمدِ ئٗمِ همُ 

٣م ضمب   -رمح٥م اهلل فمٙمٝمف -ضم٤م وايمديأُ  :  يٗمقل: ىمٛم٦ُم 752س

ضم٤م ف فمٛمف، همٟمَ تُ يمدرصم٥م أٞمٛمل ىمٙمام زارين زائر دم زمٝمتل ضمدشم ،ؾمديًدا

ٝمٗمٜم٣م فمعم احل٣مئط، وسمٔمٙم زمت٘مبغم صقرة يمف رى صقرة يمف، همٗمٚم٦ُم أن يَ 

 همٜمؾ هذا صم٣مئز؟ ،وَمـ زم٣مب ايمؼمضمؿ فمٙمٝمف زم٣مب ايمتٔمريػَمـ 
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وَمٛمٜمؿ  .َمفري ٔمف وضَم ٛمَ ـ َمَ َمٛمٜمؿ َمَ  :ج: هذا همٝمف طمالف زمكم ايمٔمٙمامء

ـ وم٣مل زمجقازه ىم٣ميمُمٝمخ ايمٖمٗمٝمف صم٣مد احلؼ رمحف اهلل، وهق ومقل دار َمَ 

 .اإلهمت٣مء اظمٌمي٥م

 ،اظمسٟميم٥م رؽم٣ميم٥م يمْمٝمٖم٥مهذه  دم  وأٞم٣م َمع اجلقاز، وومد ىمتب٦ُم  

 .ْمبٔمٜم٣مـ ي اهلل َمَ رسي يَ  (ؿ ايمتِمقير زم٣ميم٘م٣مَمغما٘مْ ضُم )أؽمٚمٝمتٜم٣م: 

س ٓ سمض، َم٣م ديم  إن فمٛمٔمٛم٥م اظمُ ) :ب ايمٔمٙمؿ: وم٣مل زمٔمض ؿمال753س

 همٜمؾ ىمالَمف صحٝمح؟ (مل يٛمص فمعم أٞمف ديمس دم هذا اخلػم زمٔمٝمٛمف

ض، همٔمٛمٔمٛم٥م اظمديمس اظمُمٜمقر زم٣ميمتديمٝمس سمَ  :ج:  ىمالَمف نمغم صحٝمح

أو ىم٣من يمٙمحدي٧م ؿمرق ح زم٣ميمتحدي٧م ؾ ضمديثف إٓ إذا َس بَ ٗمْ وٓ يُ 

 ػمه.أو ؾمقاهد جَت  رطَم أُ 

سم٤م فمٙمٝمف ؿ فمٚمؾ فمٚمٙمٝم٥م رزمط هن٣مئل يمٙمرضمؿ مم٣م يؼم٘مْ ضُم َم٣م : 754س

 ٣م زمٔمد ذيمؽ؟فمدم اإلٞمج٣مب هن٣مئٝم  

يؼمسم٤م فمٙمٝمف َمـ سمٗمٙمٝمؾ ايمٛمسؾ، وسمٗمٙمٝمؾ  ٣مظمِ  :ج: هذا ضمرام وٓ جيقز

رٞم٣م زمٟمن ٞمتٛم٣مىمح َمَ أفمداد أَم٥م حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمذي أَ 

 .وٞمت٘م٣مشمر
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هذا  تررم فمعم هذه اخلْمقة إٓ إذا ومَ دِ ٗمْ همال جيقز يمٙمٚمسٙمٚم٥م أن سمُ  

همٜمٛم٣م ٓ  .ؾ ؽمٝم٘مقن همٝمف طمْمقرةٚمْ إن  احلَ  :٦مايمثٗم٥م، ووم٣ميم ٥مايمْمبٝمب

 .ةوسم٘مقن ضم٣ميم٥م َمستثٛم٣م ،ارضر وٓ ِض 

 ؟ه ايمدهمـ يمٝماًل رَ ٘مْ : هؾ يُ 755س 

د صمِ ، ووُ ايم٘مٖمـ ـَ ِس مج٣مهغم ايمٔمٙمامء، َمتك ُأضْم ٛمد فمج: هذا صم٣مئز 

 ٙمكم يمٝمِمقم فمٙمٝمف.فمدد َمـ اظمِم

  :ٙمػ ايمٔمٙمامء دم ايمدهمـ دم ايمٙمٝمؾاطمتَ وم٣مل ايمٛمقوي:  

ل ستَد مم٣م يُ  (6)وهذا احلدي٧م .هف احلسـ ايمبٌمي إٓ يمضورةرِ هم٘مَ 

  .يمف زمف

واؽمتديمقا زمٟمن  .هرَ ٘مْ ٓ يُ  :ووم٣مل مج٣مهغم ايمٔمٙمامء َمـ ايمسٙمػ واخلٙمػ

ـ  َمٛمقا يمٝماًل همِ دُ  -ديؼ ريض اهلل فمٛمف ومج٣مفم٥م َمـ ايمسٙمػأزم٣م زم٘مر ايمِم  

ؿ ٗمُ وزمحدي٧م اظمرأة ايمسقداء وايمرصمؾ ايمذي ىم٣من يَ  .نمغم إٞم٘م٣مر

وؽمٟمهلؿ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف  ،قدم زم٣ميمٙمٝمؾ همدهمٛمقه يمٝماًل همتُ  ،اظمسجد

                                                      

 ػِم ٖمـ دم ىمٖمـ نمغم ؿم٣مئؾ وومُ ض هم٘مُ بِ  َمـ أصح٣مزمف ومُ ر رصماًل ىمَ همَذ  ،٣م٤م يقَمً ْمَ طَم  ايمٛمبل  أن ضمدي٧مأي: ( 6)

ر إٞمس٣من إلم ّمْمي إٓ أن يُ  ، فمٙمٝمفِمعمي  ايمرصمؾ زم٣ميمٙمٝمؾ ضمتك يُ ػَم ٗمْ ر ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أن يُ صَم همزَ  ،يمٝماًل 

 .(ـ ىمٖمٛمف(ِس ْح همٙمٝمُ  ،ـ أضمدىمؿ أطم٣مهٖمي إذا ىمَ )) :ووم٣مل ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ .ذيمؽ
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أٓ )) :همٗم٣مل . همدهمٛم٣مه دم ايمٙمٝمؾقدم يمٝماًل سمُ  :همٗم٣ميمقا ،وؽمٙمؿ فمٛمف

 .ر فمٙمٝمٜمؿ٘مِ ٛمْ ومل يُ  .ٚم٥مٙمْ ىم٣مٞم٦م ـمُ  :وم٣ميمقا ؟!((آذٞمتٚمقين

 فَ ٛمْ ومل يَ  ،ايمٛمٜمل ىم٣من يمؼمك ايمِمالة ٟمنزموأصم٣مزمقا فمـ هذا احلدي٧م  

وإٞمام هنك يمؼمك ايمِمالة أو يمٗمٙم٥م اظمِمٙمكم أو  ،فمـ جمرد ايمدهمـ زم٣ميمٙمٝمؾ

 (.6) فمـ إؽم٣مءة ايم٘مٖمـ

ايم٘مٙمٚم٥م احل٘مٚم٥م ض٣ميم٥م اظم٠مَمـ، )): : َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 756س

 ؟((همحٝم٧م وصمده٣م همٜمق أضمؼ هب٣م

ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل  ،ؿمرومف ضٔمٝمٖم٥مَمـ ضمٝم٧م إؽم٣مٞمٝمد ج: 

. 

ٓمؾ يبح٧م فمـ احل٘مٚم٥م ىمٚمـ ض٣مع هم٣مظم٠مَمـ يَ  :ٛم٣مه همِمحٝمحأَم٣م َمٔم 

 َمـ أهٙمٜم٣م. لم ايمٛم٣مس هب٣م ٕٞمفوْ هم١مذا وصمده٣م همٜمق أَ  ،َمٛمف رء

                                                      

 (.66/ 7ذح ايمٛمقوي فمعم َمسٙمؿ )(  6)
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ؿ ايمزواج َمـ اَمرأة هل٣م رأؽم٣من ٘مْ ضُم َم٣م : يٗمقل ايمس٣مئؾ: 757س

 ٦مهذه ضمٗمٝمٗم٥م واومٔم٥م ويمٝمس :؟ ووم٣مل ايمس٣مئؾوصمسد واضمد

 اهمؼماضٝم٥م؟

 ج: ٓ َم٣مٞمع َمـ ايمزواج هب٣م.

يمألىمؾ  :رش اجلرائد واظمجالت ايمٗمديٚم٥مؿ هم٘مْ ضُم َم٣م : 758س

 فمٙمٝمٜم٣م؟

 .وإضم٣مدي٧م : ىم٣مٔي٣متج: هذا صم٣مئز، إن طمٙم٦م مم٣م همٝمف ذىمر اهلل

ج ضمؼ ايمّمٔمٝمٖمكم: ايمٝمتٝمؿ ر  ضَم إين أُ )): َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 759س

 ؟((واظمرأة

 ٣م،ونمغممه ...زمـ ؽمٔمدٙمٝم٧م وايم ج: ضمدي٧م ضمسـ، رواه ايمٗمْم٣من

 َمرهمقفًم٣م. ،ريرةفمـ أيب ه ،يٗمػمفمـ اظمَ  ،النْج فمـ ازمـ فمَ 

 .ٖمفٔم  الن ُيَّم ْج د ازمـ فمَ ر  ٖمَ سمَ  :هم١من وم٣مل وم٣مئؾ

 .ؾتحٚمي ٣مفم٥م َمـ ايمثٗم٣مت همٝمُ رواه فمـ مج ٦ُم ومٙم 

احلدي٧م. أيًّم٣م ((فمعم اهلل فمقهنؿ.... شمالشم٥م ضمٌؼ ))وَمثٙمف ضمدي٧م:  

 الن.ْج رواه مج٣مفم٥م َمـ ايمثٗم٣مت فمـ ازمـ فمَ 
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ر ٘مَ ٛمْ هذه اظمسٟميم٥م َمـ َمس٣مئؾ آصمتٜم٣مد ايمتل ٓ يُ  :وفمعم ىمؾ ضم٣مل

ٙمف َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ فمَ ـ أَ وَمَ  ،ٛمف يمف وصمفسي ـ ضَم َمَ  ،همٝمٜم٣م فمعم اظمخ٣ميمػ

 ر.طَم هق أفمٙمٝمف ر ٘مَ ٛمَ ٓ يُ 

 .سمّمٔمٝمػ هذا احلدي٧م يمٙمدىمتقر طم٣ميمد احل٣ميؽ وومد ومرأُت 

ضم٘م٣مي٥م اإلَم٣مم أمحد زمـ ضمٛمبؾ، أن ايمُمٝمْم٣من  ٦م: هؾ صح762س

ٓ ضمتك  :همٟمومقل .ٛملتي همُ  ،ي٣م أمحد) صم٣مءه فمٛمد َمقسمف ووم٣مل:

 ؟ .(..أَمقت

، وَمداره٣م (٤م اإليامنٔمَ ؾُم )ج: هذه ايمٗمِم٥م أطمرصمٜم٣م ايمبٝمٜمٗمل دم 

، أزمق فمبد اهلل  فِ يْ وَ رَ ٚمْ فمَ د زمـ فمبد اهلل زمـ وهق حمٚم ،فِ يْ وَ رَ ٚمْ فمعم ازمـ فمَ 

ٖمي - ِٚمل، اظمٔمروف زم٣مزمـ ٙمَ دادي، ايمٔمَ ايمبٕم -٣مرويٗم٣مل: أزمق زم٘مر ايمِمي

 وهق صدوق احلدي٧م. فَمَٙمؿ.

يض اهلل فمٛمف دم ذيمؽ وٕمحد زمـ ضمٛمبؾ روم٣مل ايمبٝمٜمٗمل زمٔمده٣م: 

 .ؽمٙمػ ضمؼ

 ر.ستٛم٘مَ بقل َمٛمف يمٙمٗمِم٥م، ويمٝمس همٝمٜم٣م َم٣م يُ وىمٟمن هذا ومَ  :()ومٙم٦م

 وايمذهبل يمف دم هذه احل٘م٣مي٥م ومقٓن:
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ضم٘م٣ميتف فمـ فمبد اهلل غم: ؿ( دم ايمس  ٙمَ إول: وم٣مل  دم سمرمج٥م )ازمـ فمَ 

 د َمٛم٘مرة.ٔمَ ٓ سمُ  -زمـ أمحد دم ومقل أزمٝمف

همٜمذه غم زمٔمد إيراد احل٘م٣مي٥م: يمس  ايمث٣مٞمٝم٥م: وم٣مل دم سمرمج٥م اإلَم٣مم أمحد دم ا

 هم٣مهلل أفمٙمؿ. .ؿ ٙمَ د هب٣م ازمـ فمَ ري ٖمَ ضم٘م٣مي٥م نمريب٥م، سمَ 

 ضمسٛم٥م اإلؽمٛم٣مد. احل٣مصؾ أٞمٛمل أطمت٣مر أن ايمٗمِم٥م :)ومٙم٦م(

: ىم٣من يٗمقل زمٔمد اظمٕمرب  : هؾ صح أن ايمرؽمقل766س

 ؟((-ؽمبع َمرات -رين َمـ ايمٛم٣مرصمِ ايمٙمٜمؿ أَ ))

 زمؾ هق ضٔمٝمػ. ،ج: مل يِمح

َمٛمذ شمالشم٥م أفمقام، وزمٔمد ايم٘مُمػ فمٙمٝمٜم٣م : اَمرأة َمتزوصم٥م 762س

 أن زوصمٜم٣م فمٗمٝمؿ، كمي بَ ؿ، سمَ تخِمِمكم دم ايمٔمٗموفمعم زوصمٜم٣م فمٛمد اظم

وهل يمٝمس فمٛمده٣م َم٣م يٚمٛمع اإلٞمج٣مب، همٖم٘مرت دم ايمْمالق َمٛمف هلذا 

 ايمسب٤م، همٜمؾ فمٙمٝمٜم٣م ضمرَم٥م دم ايمممع؟

همٙمٜم٣م احلؼ أن سمتزوج زمٕمغمه فمسك اهلل أن  :ج: يمٝمس فمٙمٝمٜم٣م ضمرَم٥م

  .حيرزومٜم٣م زم٣ميمقيمد ايمِم٣ميم

ر دم ايمزواج زمٕمغمه٣م، وايمبح٧م فمـ فمالج يمٔمؾ طَم ويمف احلؼ هق أ

 واهلل أفمٙمؿ. .٘مت٤م يمف ايمُمٖم٣مء ويرزومف زم٣ميمذري٥م ايمْمٝمب٥ماهلل أن يَ 
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 ،ػمي ٔمَ صمؾ ؿم٣مئر َم٣م مل سمُ ايمرؤي٣م فمعم رِ )): َم٣م صح٥م ضمدي٧م: 763س

 ؟((ت وومٔم٦مػم  هم١مذا فمُ 

 س، وهق جمٜمقل.د زمف وىمٝمع زمـ فمدري ٖمَ ضمدي٧م ضٔمٝمػ، سمَ  ذاج: ه

 : هؾ جتقز َمِم٣مهمح٥م ايمٝمٜمقد، وايمٛمِم٣مرى؟764س

اظمٚمٛمقع ذفًم٣م أن سمبدأهؿ زم٣ميمسالم ايمممفمل و .ج: ٓ َم٣مٞمع َمـ ذيمؽ

 (.ايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف)ايمذي هق 

َمثؾ صب٣مح  :ممفمٝم٥مايمأَم٣م اظمِم٣مهمح٥م أو ايمسالم زم٣مٕيمٖم٣مظ نمغم  

 همال ضمرج همٝمف. ،اخلغم، وٞمحقه٣م

همٜمؾ صح  (ؿم٣مهر إن زمقل ايمٛمبل ) :: وم٣مل زمٔمّمٜمؿ765س

 ذيمؽ؟

َم٣م  اج: ٓ أفمٙمؿ فمعم هذا أي ديمٝمؾ صحٝمح، ويمق ىم٣من زمقيمف ؿم٣مهرً 

 ٙمف!!َس نمَ 

أٞم٣م وزمٔمض  (ايمٖمٝمس زمقك)٣م فمعم وزم  رُ صُم  ُت ٟمأٞمُميٗمقل: : 766س

واخلٚمٝمس، وٞمُمجع  ر ايمٛم٣مس همٝمف زمِمقم آشمٛمكمىم  إصدوم٣مء، ُٞمَذ 

هم٣مفمؼمض فمٙمٝمٛم٣م أضمد  .وه٘مذا ...اـ ؽمٝمِمقم نمًد زمٔمّمٛم٣م همٛم٘مت٤م َمَ 

 همام ومقيم٘مؿ؟ (هذه زمدفم٥م) :ووم٣مل اإلطمقة
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ٔم٣مون فمعم ايمػم ٔمٙم٘مؿ صم٣مئز، وهق َمـ ايمتهمِ  يمٝمس زمبدفم٥م،ج: 

 وايمتٗمقى.

أٞم٣م َمتقىمؾ فمعم اهلل ) :: هؾ جيقز ومقل ايمُمخص767س

 ؟(وفمٙمٝمؽ

 .ٞمف زم٣مهلل سمٔم٣ملمرَ ج: ٓ جتقز هذه اجلٚمٙم٥م ٕٞمف ومَ 

 .(َمتقىمؾ فمعم اهلل شمؿ فمٙمٝمؽ أٞم٣م) :وايمِمقاب أن يٗمقل 

 .قرٓم( زال اظمحإذا صم٣مءت )شُمؿاهلل: ازمـ زم٣مز رمحف ايمُمٝمخ وم٣مل 

 ،زمجقار َمٛمزرم َمسجد زمف إَم٣مم راسم٤م :: يٗمقل ايمس٣مئؾ768س

ر يم٘مٛمف صقت طَم آوصقسمف يمٝمس ضمسٛم٣ًم، مم٣م جئمٙمٛمل ُأصقم دم َمسجد 

هذا َمٛمٜمل فمٛمف دم ) :ووم٣مل ايمبٔمض ر فمقمي ٘مَ ٞمْ اإلَم٣مم همٝمف أضمسـ، همٟمَ 

 همام ومقيم٘مؿ ي٣م ؾمٝمخ؟ (ايمممع

٘م٣مر ايمبٔمض فمٙمٝمؽ يمٝمس دم حمٙمف، همٝمف، وإٞم ءرٔمٙمؽ صم٣مئز ٓ ج: همِ 

يمُٝمَِمؾ  ايمرصمؾ دم ))واحلدي٧م ايمذي اؽمتديمقا زمف هق ضمدي٧م: 

هق ضمدي٧م ضٔمٝمػ و .(وٓ يتبع اظمس٣مصمد ،اظمسجد ايمذي يٙمٝمف

 .اصمد  
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ؼ زمداطمٙمٜم٣م يمقضم٥م ٙمي ٔمَ يُ  : َمس٣مصمد إووم٣مف دم َمٌم769س

َمٛمًٔم٣م يمٙمخالف زمكم  :َم٘متقب فمٙمٝمٜم٣م إووم٣مت زمكم إذان واإلوم٣مَم٥م

 ٜمؾ هذا صم٣مئز؟هم ،ايمٛم٣مس

 ج: هذا صم٣مئز ٓ ضمرج همٝمف، وهمٝمف َمِم٣ميمح.

يـ ىمثغم، همٜمؾ َمـ ؽمقرة َمٔمٝمٛم٥م َمـ ؽمقر دَ  : يٗمقل فمقمي 772س

 يٛمل؟ د اهلل هب٣م دَ سد  ايمٗمرآن أومرأه٣م يُ 

ج: ٓ أفمٙمؿ فمعم هذا أي ديمٝمؾ صحٝمح، ويم٘مـ فمٙمٝمؽ زم٣مإلىمث٣مر َمـ 

د دم ٓمـ همٝمٜمؿ ايمِمالح، واصمتٜمِ ايمدفم٣مء، وؿمٙم٤م ايمدفم٣مء ممـ سمَ 

 ايمت٘مس٤م.ايمسٔمل و

 ؟(َمقؿمٟم َم٣ميمؽ) ، أو(صحٝمح ايمبخ٣مري)  ؟: أُّيام أصح776س

 (.َمقؿمٟم َم٣ميمؽ أفمعم ؽمٛمًدا)و .أصح ؽمٛمًدا (صحٝمح ايمبخ٣مري)ج: 

همٜمذا ومبؾ أن  (هق اظمقؿمٟم )إن أصح ىمت٣مب :وأَم٣م ومقل ايمُم٣مهمٔمل 

 . ٘مت٤م ايمبخ٣مري ىمت٣مزمف َمـ إصؾيَ 
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ـ سم٣مزمع ايمِمقم دم ؾمقال، ٕىمثر َمـ فممميـ ؿ َمَ ٘مْ ضُم َم٣م : 772س

 قًَم٣م؟ي

ج: ٓ زمٟمس زمذيمؽ، َم٣م دام ومد أهمْمر يقم فمٝمد ايمٖمْمر، همِمٝم٣مم يقَمل 

 ايمٔمٝمد ضمرام.

 أٞمف وم٣مل: رؽمقل اهللهؾ صح فمـ  :773س

 ؟(ظمقت ؽمٔمد زمـ َمٔم٣مذ فمرش ايمرمحـاهتز  )

هذا َمتقاسمر أؾمٜمد زمٟمن وم٣مل ايمذهبل:  زمؾ ٞمٔمؿ، هذا َمتٖمؼ فمٙمٝمف.ج: 

)ومٙم٦م أمحد( وأٞم٣م أؾمٜمد  .رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وم٣ميمف

 زمذيمؽ.

:  هؾ جيقز أن سم٘مُمػ اظمرأة اظمٛمتٗمب٥م وصمٜمٜم٣م أَم٣مم اَمرأة 774س

 ُّيقدي٥م أو ٞمٌماٞمٝم٥م أو جمقؽمٝم٥م؟

ايمٛمٓمر  ض  زمٕمَ  ،ج: جيقز يمٙمٚمرأة أن سم٘مُمػ ايمٛمٗم٣مب أَم٣مم أي اَمرأة

 فمـ ديٛمٜم٣م.
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ر ص٣مئاًم همٙمف َمثؾ ْمي ـ همَ َمَ )): يٗمقل ايمس٣مئؾ: ضمدي٧م 775س

ٙمف  يقم فمرهم٥م همر ص٣مئاًم ْمي ـ همَ ، يمق صح أيمٝمس َمٔمٛم٣مه أن َمَ ((أصمره

 أصمر صٝم٣مم ؽمٛمتكم ىم٣ميمِم٣مئؿ مت٣مًَم٣م؟

ٓ يِمح فمـ رؽمقل  -طمرهآإلم  ((ر ص٣مئاًم...ْمي ـ همَ َمَ ))ج: ضمدي٧م 

  .اهلل 

 وايمٔمٙمؿ فمٛمد اهلل. .وفمعم همرض أٞمف  صحٝمح، همٜمذا حمتٚمؾ

ـ احلدي٧م زمٚمجٚمقع س  ـ يِمحح وُي : هؾ سمٟمطمذ زمٗمقل َمَ 776س

 ايمْمرق وايمُمقاهد؟

 وط وومٝمقد: ذ هبذا، ويم٘مـ زمممطُم آج: ٞمٔمؿ، 

 ًٓ  : أٓ يُمتد ضٔمػ ايمْمرق وايمُمقاهد. أو

 شم٣مٞمًٝم٣م: أٓ ي٘مقن اظمتـ َمستٛم٘مًرا.

ٓ يِمح ) :همٝمٗمقل َمثاًل  ،َمتٗمدم َمتف إَم٣ممٌ زمرُ  ػ اخلػمَ ّمٔم  شم٣ميمًث٣م: أٓ يُ 

 .(دم زم٣مب ىمذا ضمدي٧م

ٛم٥م ٓمِ رازمًٔم٣م: أٓ سم٘مقن اظمِم٣مدر ايمتل همٝمٜم٣م ايمُمقاهد ٞم٣مزيم٥م وَمَ  

ـ ٛمُ وؽُم  ،ُمؼَمَ دِ وسم٣مريخ  ،ىمٚمٔم٣مصمؿ ايمْمػماين :ايمّمٔمػ

 وٞمحقه٣م. ...ايمدارومْمٛمل



 4املختصرة  الفتاوى العامة   

 

86   

 

ومبؾ ايمُمقاهد واظمت٣مزمٔم٣مت هبذه ايمٗمٝمقد، َمع فمدم أٞمٛمل أَ  :هم٣محل٣مصؾ

بقل إطمب٣مر ٕن ايمبٔمض سمقؽمٔمقا دم ومَ  :ايمتقؽمع دم هذا أيًّم٣م

وٓ  !!زم٣ميمُمقاهد واظمت٣مزمٔم٣مت، همِم٣مروا يٗمبٙمقن اظمٛم٘مرات وإزم٣مؿمٝمؾ

 ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل.

ٙمزم اظم٣مء ايمس٣مطمـ همٝمَ  إذا صبب٦َم ) :: زمٔمض ايمٛم٣مس يٗمقيمقن777س

 همٜمؾ هذا صحٝمح؟ (طمقهًم٣م َمـ اجلـ :أن سمسٚمل اهلل

 .ٓ أصؾ يمفج: هذا ىمالم نمغم صحٝمح، زمؾ هق زم٣مؿمؾ و

( َمٛمٜم٨م اظمتٗمدَمكم دم ايمتديمٝمس: َم٣م ايمرأي دم ىمت٣مب )778س

 ؟يمٙمدىمتقر ٞم٣مس زمـ محد ايمٖمٜمد

زمٔمض اإلطمقة هذا ايم٘مت٣مب فمػم  ج: دم احلٗمٝمٗم٥م أرؽمؾ إرمي 

 .فمٙمٝمف، همقصمدت همٝمف زمٔمض ايمٛمٖمع اؿمٙمٔم٦ُم ايمقاسمس٣مب، و

وَمـ أزمرز ذيمؽ  ،يم٘مٛمٛمل ٓ أواهمؼ ايم٘م٣مسم٤م دم أنمٙم٤م َم٣م ىمتبف همٝمف  

 شمالشم٥م أَمقر:

فمعم ايمٔمٛمٔمٛم٥م  ٛم٣مءً ومقيمف: إن وم٣مل احل٘مؿ زم٣ميمتديمٝمس زمِ إَمر إول:  

 .همٗمط طمْمٟم
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دون ضمدي٧م اظمديمس إٓ إذا رُ ومقيمف:  إن اظمتٗمدَمكم ٓ يَ إَمر ايمث٣مين: 

 ٞمف ديمس هذا احلدي٧م زمٔمٝمٛمف.وم٣مم ايمديمٝمؾ فمعم أ

يم٘مـ سم٘مقن دم  ،ٔمٙمؿ وصمقد سمديمٝمسيُ ومقيمف: أن ٓ إَمر ايمث٣ميم٧م: 

 حٚمؾ فمعم اضمتامل ايمتديمٝمس.همتُ  ،احلدي٧م فمٙم٥م

 ويمٝمس هذا َمقؿمـ ايمبسط. ،ىمؾ هذا فمٛمدي همٝمف ٞمٓمر ىمبغم: )ومٙم٦م(

: يٗمقل ايمس٣مئؾ: أٞم٣م َمـ ؿمٙمب٥م فمٙمؿ احلدي٧م واحلٚمد هلل، 779س

 ٔمؼمض فمقمي ٘مثغًما َم٣م يَ همَم٣م، فمـ ضٔمػ ضمدي٧م  ويم٘مـ إذا سم٘مٙمٚم٦ُم 

ـ هذا احلدي٧م، سي ايمبٔمض زمٟمن ايمُمٝمخ إيمب٣مين ومد صحح أو ضَم 

 همٜمؾ افمؼماضٜمؿ دم حمٙمف؟

ضٜمؿ دم نمغم حمٙمف زمٚمرة، وه٠مٓء مج٣مفم٥م َمـ اظمٗمٙمدة اج: افمؼم

 فمعمأفمٛمل  ،يمٙمُمٝمخ رمحف اهلل، وٓ يِمح ظمٗمٙمد أن يٛم٘مر فمعم َمُمتٕمؾ

 .زمٔمٙمؿ احلدي٧م َمُمتٕمؾ

ا زمٟمضم٘م٣مم ايمُمٝمخ إيمب٣مين، َمـ دون إٞم٘م٣مر همٙمٜمؿ احلؼ أن يٟمطمذو 

 .فمٙمٝمؽ
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َ  ـويمؽ أٞم٦م أن تٗمؼ وسمبح٧م وسمٛمٗم٤م فم  ؾ صح٥م إطمب٣مر، وٓ مَت

وهمٗمٛم٣م اهلل وإي٣مك يمٙمحؼ وايمِمقاب وايمثب٣مت فمعم  .وٓ سمٝمٟمس

 ايمْمريؼ ايمِمحٝمح.

ىمٙمٝم٥م أصقل ايمديـ  دم: يٗمقل: ترصم٦م َمٛمذ فمدة أؾمٜمر 782س

ل إلم أن ٓ وايمدفمقة، ومسؿ احلدي٧م ايممميػ وفمٙمقَمف، ويم٘مٛمٛم

همامذا  ،ضم٘مؿ فمٙمٝمف صح٥م وضٔمًٖم٣مج ضمديًث٣م وٓ أَ طمر  أؽمتْمٝمع أن أُ 

 أصٛمع؟

ٞمٖمس ايم٘مٙمٝم٥م وٞمٖمس ايمٗمسؿ، يم٘مـ اهلل  دم ٦مترصم ،ثٙمؽج: أٞم٣م َمِ 

فمبد  ث َمٌم ايمُمٝمخ أيبد  أىمرَمٛمل زم٣مجلٙمقس زمكم يدي ؾمٝمخٛم٣م وحُمَ 

َمـ  ٦ُم همتٔمٙمٚم ،ؽمٛمقات فمديدة -اهلل َمِمْمٖمك ايمٔمدوي ضمٖمٓمف اهلل

 .٣مدي٧م، سمٔمٙماًم فمٚمٙمٝم ٣م وٞمٓمري  همّمٝمٙمتف فمٙمؿ احل

أهن٣م  -هم٣مإلؾم٘م٣ميمٝم٥م دم ايم٘مٙمٝم٥م هذه ونمغمه٣م َمـ ايم٘مٙمٝم٣مت ايمممفمٝم٥م 

وايمتخري٨م  س اظمِمْمٙمحدر  ٤م، همتُ ْس سمٗمقم زم٣ميمتدريس ايمٛمٓمري همَح 

زمٔمد همتجد ٞمٖمسؽ  !!َمـ دون تري٨م فمٚمقم ،وايمٔمٙمؾ وٞمحقه٣م

 .ٔمرف إٓ زمٔمض ايمتٔمريٖم٣مت همحس٤ماٞمتٜم٣مء ايمدراؽم٥م ٓ سمَ 
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هم١من مل  .٣م ضمدي٧م يدرزمؽ سمدريًب٣م فمٚمٙمٝم  ـ فم٣مملِ فمهمٔمٙمٝمؽ زم٣ميمبح٧م  

 ؿْ ٙمي ٔمَ فمعم يد ايمٔمٙمامء وسمَ  َب ري َد جتد هم٣مزمح٧م فمـ ؿم٣ميم٤م فمٙمؿ ضمدي٧م سمَ 

 .ٛم٥م ٞمبٝمف حمٚمد طمغم وخلدَم٥م ديٛمف وؽُم  وهمٗمٛم٣م اهلل وإي٣مك يم٘مؾ .َمٛمف

 واجلٝمب٥م طم٣مرج اظمٛمزل؟س اظمرأة يمٙمبٛمْم٣مل بْ ؿ يمُ ٘مْ ضُم َم٣م : 786س

ذا همٝمف همتٛم٥م وهمس٣مد وجتسٝمد هايمبٛمْم٣مل طم٣مرج اظمٛمزل سٜم٣م بْ ج: يمُ 

 .همال جيقز هذا ،يمٔمقرت٣م، واهلل ٓ ي٤م وايمٖمس٣مد

همال َم٣مٞمع  ،وأَم٣م اجلٝمب٥م هم١من ىم٣مٞم٦م واؽمٔم٥م ٓ سمِمػ وٓ سمُمػ 

 .َمٛمٜم٣م

وإصؾ دم يمب٣مس اظمرأة اظمسٙمٚم٥م أن ي٘مقن واؽمًٔم٣م وٓ يِمػ  

 ر فمٛمد طمروصمٜم٣م.ْمي ٔمَ وٓ يُ  ،ضمجؿ صمسده٣م، وٓ يُمػ فمـ ايمٙمحؿ

 ِمالة فمعم ايمرسير؟ضم٘مؿ ايمَم٣م : 782س

إلم  -ونمغمهؿ (6)ج: ذه٤م مج٣مهغم ايمٔمٙمامء َمـ إئٚم٥م إرزمٔم٥م

 ز ايمِمالة فمعم ايمرسير.اقصم

 

                                                      

، (322/ 6ايمبٝم٣من وايمتحِمٝمؾ )، و(42/ 2يـ )رد اظمحت٣مر( )ايمدر اظمخت٣مر وضم٣مؾمٝم٥م ازمـ فم٣مزمداٞمٓمر (  6)

 .ىمت٣مب ايمْمٜم٣مرة وايمِمالة  ،رَم٣مينَمس٣مئؾ ضمرب ايم٘مِ و
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 ؟ قدم رؽمقل اهلل  أي فم٣مم سمُ دم: 783س

سٛم٥م دم ايمقدم أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ سمُ . (6)غمر أهؾ ايمس  ىمَ ج: ذَ 

يقم  ،َمـ اهلجرة، دم  ايمث٣مين فممم َمـ رزمٝمع إول ةمْم فمَ  ٥ماحل٣مدي

  ٓشمٛمكم.ا

 هؾ ايمتسٚمٝم٥م زم٣مؽمؿ )َم٣ميمؽ( ضمرام؟ :784س

 وأضمد إئٚم٥م إرزمٔم٥م هق اإلَم٣مم َم٣ميمؽ زمـ أٞمس. .يمٝمس ضمراًَم٣م ج:

ريض اهلل  َم٣ميمؽ زمـ احلقيرث  َمـ أصح٣مب ايمرؽمقلوفمٛمدٞم٣م 

 فمٛمف.

زمدون  ،قهم٣مه٣م اهللهؾ جيقز أن أضم٨م فمـ أطمتل ايمتل سم :785س

ٟمين واحلٚمد هلل ضمجج٦م فمـ ٞمٖمز َمـ زمَمع ايمٔمٙمؿ فمٙمؿ أوٓده٣م، 

 ومبؾ؟

 هذا صم٣مئز، وأٞم٦م َمث٣مب وَمٟمصمقر زم١مذن اهلل. ج:

                                                      

ايمرضمٝمؼ اظمختقم  ، و(222: ص) ايمسغمة دم ايمٖمِمقل، و(652/ 2) ايمسٗم٣م ت ،هُم٣مم ازمـ ؽمغمةاٞمٓمر (  6)

 .(436)ص: 

. 
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 وأصؿ جت٤م فمٙمٝمف ايمِمالة؟ ؼ أفمٚمكٙمِ ـ طُم : هؾ َمَ 786س

 ٣م.ج: إن أَم٘مـ سمٔمٙمٝمٚمف وصم٤م ذيمؽ، وىم٣مٞم٦م ايمِمالة فمٙمٝمف همرًض 

 ًٓ ػ اهلل ٞمٖمًس٣م إٓ ٙم  ٘مهمال جت٤م فمٙمٝمف، وٓ يُ  وإن ىم٣من هذا حم٣م

 ٔمٜم٣م.ؽْم وُ 

 ؟((طمغم إَمقر أوؽم٣مؿمٜم٣م))َم٣م صح٥م ضمدي٧م: : 787س

 .ضمدي٧م ضٔمٝمػ ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل  ج:

وم٣مل ٕصح٣مزمف ظم٣م رصمٔمقا َمـ  هؾ صح أن ايمرؽمقل  :788س

َمتؿ َمـ اجلٜم٣مد إصٕمر إلم اجلٜم٣مد دِ ومَ )) :توانمزوة َمـ ايمٕمز

 ؟((إىمػم

 . هلل هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ ٓ يِمح فمـ رؽمقل ا ج:

اهلل  فم٣مومبف ،ـ ت٣مون زم٣ميمِمالة)َمَ ) :َم٣م صح٥م ضمدي٧م :789س

 ؟((...ة فمٗمقزم٥ممْم زمخٚمس فمَ 

 .هذا احلدي٧م َم٘مذوب فمعم ايمٛمبل  ج:

فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمُمٖم٣مءيـ: ايمٔمسؾ ))َم٣م صح٥م ضمدي٧م:  :792س

 ؟((وايمٗمرآن

 .هذا ضمدي٧م ضٔمٝمػ َمٔمٙمقل، ٓ يِمح َمرهمقفًم٣م  ج:
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همٙمٝمس  ،ٙمٚمكمُّيتؿ زمٟمَمر اظمس ملـ َمَ ))َم٣م صح٥م ضمدي٧م:  :796س

 ؟((َمٛمٜمؿ

 .اضمدي٧م ضٔمٝمػ صمد   ج:

 ٤م اظمِمْمٙمح اظمٔم٣مسة؟تُ َم٣م أهمّمؾ ىمُ  :792س

  :َمـ أهمّمٙمٜم٣مج: 

َمِمْمٙمح٣مت احلدي٧م )، و (اظمِمْمٙمح دم ؽم٠مال وصمقاب)

 .، يمُمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك ايمٔمدوي(واظمحدشمكم

  .يمٙمُمٝمخ ايمْمح٣من (سمٝمسغم اظمِمْمٙمح)و 

 وىمت٤م ايمُمٝمخ فمٚمرو ؽمٙمٝمؿ.

 د ؾم٣مىمر فمعم إضم٣مدي٧م؟َم٣م رأيؽ دم أضم٘م٣مم ايمُمٝمخ أمح :793س

ث َمٌم د  حُمَ  -ايمُمٝمخ أزمق إؾمب٣مل أمحد ؾم٣مىمر رمح٣مت اهلل فمٙمٝمفج:

همجزاه اهلل ىمؾ طمغم فمعم َم٣م  ،دم وومتف، وتٗمٝمٗم٣مسمف دم نم٣مي٥م َمـ ايمٛمٖمع

 .ٛم٥م ايمٛمبل م يمُس دي ومَ 

نمغم أٞمف رمحف اهلل جيٛمح إلم ايمتحسكم وايمتِمحٝمح دم أضم٣مدي٧م  

ٖمٜمؿ نمغمه َمـ أئٚم٥م ٔمي وومد َض  ،ةٞمٓمًرا يمتقشمٝمٗمف فمدًدا َمـ ايمروا :ىمثغمة

 .هذا ايمُمٟمن
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ظمسٛمد اإلَم٣مم أمحد زمـ ضمٛمبؾ َمـ  ٣متٗمٝمٗمً خ َس ايمٛم  َم٣م أهمّمؾ  :794س

 وصمٜم٥م ٞمٓمرك؟

َم٦م  ٣موومد وم .فيوَمس٣مفمد وط٠مايمُمٝمخ ؾمٔمٝم٤م إرٞمتٗمٝمؼ  ج:

 ؿمبٔم٥م صمٝمدة. ٥م زمْمبٔمفَم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم

ٞم٣مىمح  :ؽمبٔم٥م ٓ يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف))َم٣م صح٥م ضمدي٧م:  :795س

 احلدي٧م. ((... يده

 .، ٓ يِمح زمح٣ملهذا ضمدي٧م واهٍ  ج:

يمٙمُمٝمخ ؽمٝمد ؽم٣مزمؼ رمحف  (ٛم٥مهمٗمف ايمس  )َم٣م رأيؽ دم ىمت٣مب  :796س

 اهلل؟

 .طم٣مص٥م يمٙمٚمبتدئكم دم دراؽم٥م ايمٖمٗمف ،َمـ أٞمٖمع ىمت٤م ايمٖمٗمف ج:

ًٓ ْس وومد زاد ايم٘مت٣مب ضُم   زمتحٗمٝمؼ ؾمٝمخٛم٣م َمِمْمٖمك  -وٞمٖمًٔم٣م ٛم٣ًم ومج٣م

 ايمٔمدوي.

َمذه٤م همٗمٜمل ٥م ودراؽم َم٣م رأيؽ دم َمسٟميم٥م ضمٖمظ اظمتقن :797س

 زمٔمٝمٛمف؟

ـ زمدأ دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ أَم٣م َمَ  .ٖمظ اظمتقن أَمر ٞم٣مهمع يمِمٕم٣مر ايمسـضمِ  ج:

 .زمٔمد ايمٔممميـ همال يٖمظ اظمتقن
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ـ يمديف ووم٦م وَمَ  اظمذه٤م اظمٔمكم  همٝمٛمٖمع صٕمغم ايمسـ وأَم٣م دراؽم٥م 

همٔمٙمٝمف أن يٛمٓمر  ،ػَم ـ ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ فمعم ايم٘مِ أَم٣م َمَ  .وهمراغ يمالؿمالع

 .ايمِمقاب زمديمٝمٙمفدم ىمؾ اظمذاه٤م ويبح٧م فمـ 

ٛم٥م يمٙمجامع ٝمي ٔمَ َمُ  أوض٣مفًم٣مايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م  ددِت هؾ ضَم  :798س

 زمكم ايمزوصمكم؟

ٙمزوصمكم ضمؼ اظمٔم٣مذة زمٟمي ٙم تدد ايمممئم٥م ؾمٝمًئ٣م َمـ هذا، هممل ج:

 :وايمٛمٖم٣مس َم٣م دام اجلامع يمٝمس دم همؼمة احلٝمضه٣م، ٣مؿمريٗم٥م أضمب

فمـ وىمذا َم٣م دام زمٔمٝمًدا  .هم٣مجلامع دم هذه ايمٖمؼمة ضمرام زم٣مإلمج٣مع

 .ر همٜمق ضمرام فمٛمد مج٣مهغم ايمٖمٗمٜم٣مءزمُ اجلامع دم ايمد  

قاومٝم٦م ايمِمالة اظمٔمٙمٗم٥م دم اظمس٣مصمد، ؿ ايمٔمٚمؾ زمٚم٘مْ ضُم َم٣م  :799س

 س٤م فمعم ٞمٓم٣مم ايمٖمٙمؽ؟وفمعم اهلقاسمػ، ايمتل َت 

 وهق َمـ ايمتٝمسغم فمعم ايمٛم٣مس، زمممؿمكم:  ،هذا صم٣مئز ج:

 إول: أن يٗمقم فمعم ضبط اظمقاومٝم٦م أهؾ طمػمة واطمتِم٣مص.

 ل هم٣مرق ايمتقومٝم٦م زمكم ىمؾ زمٙمد وأطمرى.ن يرافمايمث٣مين: أ
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أن ايمٛمٓمر يمٖمرج ايمزوصم٥م  هؾ صح فمـ رؽمقل اهلل  :822س

 ؟يقرث ايمٔمٚمك

  .ٓ يِمح زمح٣مل :ج

، ضمده ىمحد اظمقؽمك ي٠مسمك زم٣ميمٌماط»َم٣م صح٥م ضمدي٧م:  :826س

؟ همٝمٗمقل : َمـ ؾمئ٦ُم َمـ ، همتٗمقل اظمالئ٘م٥م ي٣م رزمٛم٣م َمـ جيٝمز فمعم هذا

 ؟؟ش قن : رزمٛم٣م ! َم٣م فمبدٞم٣مك ضمؼ فمب٣مدسمؽيم: همٝمٗمق. وم٣مل لطمٙمٗم

 َُمٔمؾ زم٣ميمقومػ.هذا ضمدي٧م  ج:

 ،ٜم٣م ومبؾ ايمدطمقل، وؿمٙمٗمتُ اَمرأة د فمعمٗمْ ايمٔمَ  ُت فمٗمد :822س

 هم٘مٝمػ أراصمٔمٜم٣م؟

 .، ورض٣م اظمرأة وؾم٣مهديـزمٔمٗمد صمديد، وَمٜمر صمديد، وورم،  ج:

 .ب٦م فمٙمٝمؽ سمْمٙمٝمٗم٥م، وهل٣م ٞمِمػ ايمِمداق دم ايمٔمٗمد إولِس وومد ضُم 

٣م َي٣م}وم٣مل سمٔم٣ملم:  َ ـَ  َأُّي   شُمؿي  اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت  َٞمَ٘مْحُتؿُ  إَِذا آََمٛمُقا ايميِذي

ـي  ْٗمُتُٚمقُه ـْ  ؿَمٙمي َ  َأنْ  وَمْبؾِ  َِم ـي مَت قُه ـي  يَمُ٘مؿْ  هَماَم  س  ـْ  فَمَٙمْٝمِٜم ةٍ  َِم وهَن٣َم فِمدي  سَمْٔمَتد 

ـي  ـي  هَمَٚمت ُٔمقُه ضُمقُه اضًم٣م َورَس   .[49: إضمزاب] {مَجِٝماًل  رَسَ
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حمٚمد أٞمقر ؾم٣مه زمـ َمٔمٓمؿ ؾم٣مه ومقل ايمُمٝمخ  كَم٣م َمٔمٛم :823س

ي ذح ؽمٛمـ ذِ ف ايمُمي رْ ايمٔمَ ) :دم ىمت٣مزمف ،ايم٘مُمٚمغمي اهلٛمدي

 ؟(ايمؼمَمذي فزمري نمَ ) :( زمٔمد احلدي٧مايمؼمَمذي

 ،ؿ فمٙمٝمف زم٣ميمٕمرازم٥م٘مَ ضَم  :زمف ايمؼمَمذي( أيري )نمَ  :ومقيمف رمحف اهلل ج:

 .)نمري٤م(: همٗم٣مل فمٗم٤م إطمراصمف يمف

ئمٛمل  -وإؿمالق ايمؼمَمذي رمحف اهلل ايمٕمرازم٥م وضمده٣م فمعم ضمدي٧م 

 ٖمف دم ايمٕم٣ميم٤م.ٔم  َّم أٞمف يُ 

 :فومقل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م دم ىمتب كَم٣م َمٔمٛم :824س

 (؟دم صحٝمحفأزمق ضم٣مسمؿ )أطمرصمف 

 هـ(354: تقذمي ايمُبستل )اظمُ ب٣من أطمرصمف أزمق ضم٣مسمؿ ازمـ ضمِ  :ٗمِمديَ  ج:

 .ب٣من(دم ىمت٣مزمف )صحٝمح ازمـ ضمِ 

وايمّمٔمٝمػ،  ايمٛمٓمر إلم أن ايم٘مت٣مب همٝمف ايمِمحٝمح واحَلَسـ يمٖم٦موأَ  

 ٚمف هبذا آؽمؿ.ؽَم ؿ ظمِمٛمٖمف أن وَ ٙمي همال ُيَس 

 ؟وايمسٝم٣مرة ؿ صالة ايمٖمريّم٥م دم ايمْم٣مئرة وايمسٖمٝمٛم٥م٘مْ ضُم َم٣م  :825س

إصؾ أن يِمقم اظمسٙمؿ ايمٖمريّم٥م َمتجًٜم٣م إلم ايمٗمبٙم٥م، زمال  ج:

 .طمالف زمكم ايمٔمٙمامء



 4املختصرة  الفتاوى العامة   

 

92   

 

ر ايمقوم٦م طِم آويمق دم  ،هم١من ىم٣من زم١مَم٘م٣مٞمف أن يِمقم ايمٖمرض دم وومتف 

 .همال يِمقم دم ؽمٝم٣مرة وٓ ؽمٖمٝمٛم٥م وٓ ؿم٣مئرة

 .همٜمذا هق ايمقاصم٤م ،يمٝمِمقمٛمزل َمـ ايمسٝم٣مرة وإن اؽمتْم٣مع أن يَ  

وطم٣مف أن يٖمقت ووم٦م  ويم٘مـ إن ؾمؼ فمٙمٝمف ذيمؽ ٕي ؽمب٤م

، همٙمف أن يِمقم دم ايمقؽمٝمٙم٥م ايمتل يرىمبٜم٣م واومًٖم٣م َمتجًٜم٣م ٞمحق ايمِمالة

آجت٣مه ٞمحق ايمٗمبٙم٥م صعم فمـ ز َج ز صمٙمس، وإن فمَ َج هم١من فمَ  ،ايمٗمبٙم٥م

 ٔمٜم٣م.ؽْم ػ اهلل ٞمٖمًس٣م إٓ وُ ٘مٙم  وٓ يُ  ،در اؽمتْم٣مفمتفٗمزم

ؿ سمسجٝمؾ اظم٘م٣مظم٥م فمػم اهل٣مسمػ زمدون اؽمتئذان ٘مْ ضُم َم٣م  :826س

  ؟رطَم ايمْمرف أ

وىمذيمؽ ضم٘مؿ سمثبٝم٦م زمرٞم٣مَم٨م سمسجٝمؾ سمٙمٗم٣مئل ٕي َم٘م٣مظم٥م فمعم 

 اهل٣مسمػ؟

ر زمدون طَم آٓ جيقز يمُمخص أن يسجؾ َم٘م٣مظم٥م يمُمخص  ج:

 .اؽمتئذاٞمف

ٕن دم  :٣مٝم٦م زمرٞم٣مَم٨م يسجؾ اظم٘م٣مظم٣مت سمٙمٗم٣مئٝم  وىمذيمؽ ٓ جيقز سمثب 

ٕرسار ايمٛم٣مس، همٗمد ي٘مٙمٚمؽ  اوٞممًم  اىمبغمً  اوهمس٣مدً  اهذا ذ  

 يسٚمٔمف نمغمك.ايمُمخص زم٘مالم ٓ ي٤م أن 
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 ايمضورات اظمٙمح٥م: َمثؾ:  ك َمـ ذيمؽستثٛمَ ويُ 

  .يمإليٗم٣مع هبؿ :ايمتسجٝمؾ ٕهؾ ايممم وايمٖمس٣مد واإلصمرام

  .ر ص٣مضمبف زمف أَم٣مم ايمٛم٣مسٗمِ ٕطمذ ضمؼ ٓ يُ  ويستثٛمك ايمتسجٝمؾ

همٜمذا ٓ  ،دون اؽمتئذان ص٣مضمبٜم٣مزمأَم٣م سمسجٝمؾ ىمؾ َم٘م٣مظم٥م واردة  

 واهلل أفمٙمؿ. .جيقز

طمْمب٥م اجلٚمٔم٥م أومقم زم١مطمراج  يبدأ اخلْمٝم٤م دم ٣مأول َم :827س

اهل٣مسمػ وايمّمٕمط فمعم ايمتسجٝمؾ يمتسجٝمٙمٜم٣م وآؽمتٖم٣مدة َمٛمٜم٣م زمٔمد 

 بْمؾ طمْمبتل؟ذيمؽ، همٜمؾ هذا ئمتػم َمـ ايمٙمٕمق وهبذا سمَ 

يمٝمس دم هذا يمٕمق، وطمْمبتؽ صحٝمح٥م، زمؾ دم هذا طمغم زم١مذن  ج:

 فمٙمؿ.أواهلل  .اهلل سمٔم٣ملم

ء ٜمؾ يِمح ايمقضقهم ،: إذا صم٣مء اظم٣مء َمتٕمغًما دم ايمِمٛمبقر828س

 زمف؟

 :ر ظمدى سمٕمغمهٓمَ ٛمْ ج: يُ 

هم١من ىم٣من سمٕمغًما طمٖمٝمًٖم٣م ٞمتٝمج٥م يمِمدأ دم طمط اظمٝم٣مه أو ؾمديد ايمبٝم٣مض  

همٚمثؾ هذا ٓ ضمرج أن  -أو ؾمديد ايمرائح٥م ٞمتٝمج٥م يمُمدة ايم٘مٙمقر
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ٕٞمف  :دفمك زمٔمّمٜمؿ همٝمف اإلمج٣معاسمتقضٟم َمٛمف فمٛمد مجٜمقر ايمٖمٗمٜم٣مء، و

 .ؼمز َمٛمفٓ يٚم٘مـ أن ُي  يمٕم٣ميم٤مارء دم 

همال  ،٣م سمٕمغًما ومقي  غمي ٕمَ ٞمف سمَ إزمحٝم٧م  ،تٕمغم ؾمديًدا دم اظم٣مءأَم٣م إن ىم٣من ايم 

 جيقز أن سمتقضٟم َمٛمف.

، إن ىم٣من ايمتٕمغم طمٖمٝمًٖم٣م همتقضٟم :يٗمقل ٔم٦م ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمدويوؽمٚم

 ؾمديًدا همال سمتقضٟم. وإن ىم٣من

 هؾ صح ضمدي٧م دم همّمؾ إضحٝم٥م؟: 829س

ج: ٓ ؾمؽ أن هم٣مفمٙمٜم٣م َمث٣مب وَمٟمصمقر َمتك أطمٙمص ايمٛمٝم٥م هلل، 

 . صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ذزمحٜم٣م َهْدي رؽمقل اهلل  وؽَمَٙمؽ دم ؿمريٗم٥م

سمٔمٝمكم ومدر هذا إصمر وايمثقاب ايمذي يِمؾ  ـيم٘مـ ايم٘مالم هٛم٣م فم

فمٙمٝمف تديًدا، همٜمذا ٓ ئمٙمٚمف إٓ اهلل وضمده، وىمٙمام ُأطمٖمل ايمثقاب 

دل فمعم فِمٓمؿ إصمر، ىمام ُأطمٖمل شمقاب ايمِمقم وآفمت٘م٣مف 

 وايمْمقاف زم٣ميمبٝم٦م.

ضمدي٧م دم  -اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ صعميم٘مـ ٓ يِمح فمـ رؽمقل اهلل 

 سمٔمٝمكم أصمر اظمّمحل.
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 ضمدي٧م إضحٝم٥م همّمؾ دم ويمٝمسوم٣مل ازمـ ايمٔمريب اظم٣ميم٘مل: 

 َمٛمٜم٣م يِمح مل فمج٣مئ٤م همٝمٜم٣م ايمٛم٣مس ىوَ رَ  وومد فمٙمٝمف، لقي ٔمَ يُ  حٝمحص

 .رء

)إصمقزم٥م أؽمٚمٝمتٜم٣م:  ،ضحٝم٥م رؽم٣ميم٥م َمستٗمٙم٥ميمٖمٗمف إ همردُت وومد أَ 

 ٛم٦م.وومد ٞمممت٣م فمػم ايم (ضحٝم٥مايمقافمٝم٥م دم همت٣موى إ

: ايمُمٝمخ حمٚمد ن فمعم اظمُم٣ميخقَم٣م ومقيمؽ همٝمٚمـ يٗمقيم :862س

وايمُمٝمخ َمِمْمٖمك ضمس٣من، وايمُمٝمخ أزمق إؽمح٣مق احلقيٛمل، 

ٚمد ضمسكم ئمٗمقب، وايمُمٝمخ وضمٝمد ايمٔمدوي، وايمُمٝمخ حم

هنؿ ضمززمٝمقن ومْمبٝمقن أصح٣مب اٞمحراف دم إايمسالم زم٣مرم، فمبد

 ايمٔمٗم٣مئد؟

 هؿ َمـ َمُم٣ميٛم٣م إهم٣مضؾ إىم٣مزمر، ايمذيـ ـ ذىمرَت ىمؾ َمَ  ج:

ؼ ومبؾ ايمٔمٙمؿ، وهؿ أهؾ فمٙمؿ وهمّمؾ، ٙمُ سمٔمٙمٚمٛم٣م َمٛمٜمؿ إدب واخلُ 

 !!وٓ نمغم ذيمؽ ...يمٝمسقا زمٗمْمبٝمكم وٓ ضمززمٝمكم

 .وم٣مل رؽمقيمف ،وم٣مل اهلل :وإٞمام َمٛمٜمجٜمؿ 

ـ هلؿ يي ث٣ميم٥م ممـ زَ وايمذيـ يتٜمٚمقهنؿ ويُمٛمٔمقن فمٙمٝمٜمؿ هؿ ضُم  

وفمٙمٝمٜمؿ أن يتٗمقا اهلل  .سبقن أهنؿ َمٜمتدونايمُمٝمْم٣من أفمامهلؿ وَي 
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قا زمي قا فمـ هذا ايمٔمب٧م وايم٘مذب ايمذي يتٜمٚمقن زمف فمٙمامء رَ ٖم٘مُ ويَ 

 ًٓ  ٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكمٛم٥م زمٖمَ فمعم ايم٘مت٣مب وصحٝمح ايمس   أصمٝم٣م

 .كموأسمب٣مع ايمت٣مزمٔم

 !!ٝمٗمقل ه٠مٓء يمرهبؿ إذا وومٖمقا زمكم يديفؽمَم٣مذا  ،واهلل ٓ أدريو 

يمْم٣مفمٛمكم دم أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ، همال سمسٚمع ي٣م أطمل هل٠مٓء ا 

 ؿ اهلل يمٛم٣م ويمؽ زم٣ميمتقضمٝمد.تَ ؾ فمعم ايمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع، طَم بِ ومْ وأَ 
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 مةـــــاتـــــاخل
ويم٘مـ هٛم٣مك  !!وى هذه اظمجٚمقفم٥م، وه٘مذا إفمامر سمٛمتٜمل٣موه٘مذا اٞمتٜم٦م همت

ع فمٚمره دم ٝمي ر َض طَم آوزمكم  ،زمذىمر اهلل ـ وم٢م فمٚمره ؿم٣مئًٔم٣م َمٛمُمٕماًل هم٣مرق  زمكم َمَ 

 .همٛمسٟمل اهلل أن يستٔمٚمٙمٛم٣م دم طمدَم٥م ديٛمف .ايمب٣مؿمؾ واحلرام

إذا وومٖمقا فمعم  ،ـ ؿمالب ايمٔمٙمؿ دم صمٛمب٣مت إرضأؿمٙم٤م َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وَمو

هذا اخلْمٟم، همٙمٝمس هٛم٣مك زممم َمٔمِمقم  أن يِمٙمحقا رم -أي طمٙمؾ دم هذه ايمٖمتقى

 .زمٔمد 

طمرج زم٣ميمٗمقل ٔمل دم ايمبح٧م وايمتٛمٗمٝم٤م ضمتك أَ ؽْم وُ  وزمذيم٦ُم  وومد اصمتٜمدُت  

 .ٓ ؾمؽ همٝمفٔمٙمؿ ايمِمقاب ايمذي واهلل وضمده ايمذي يَ  .إومرب يمٙمِمقاب واحلؼ

وأؽمٟمل اهلل أن  يب٣مرك دم زوصمتل ويٖمٓمٜم٣م َمـ ىمؾ ؽمقء، وأن يٖمظ وايمدي وأن  

ايمٔمدوي  وأن يٖمظ ؾمٝمخل َمِمْمٖمك زمـ ،ديتيتؿ ؾمٖم٣مء وايمديت، وأن يب٣مرك دم صَم 

  ٛم٥م دم زمٗم٣مع إرض وؽم٣مئر َمُم٣ميخ أهؾ ايمس  

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

 .ؿ وزم٣مرك فمعم ٞمبٝمٛم٣م حمٚمد ٙم  ايمٙمٜمؿ وؽَم  ؾ  وَص 

 وىمتبف : أمحد زمـ حمٚمقد آل رصم٤م

 ايمديف وَمُم٣ميفوو صمفوْ ف وزَ اهلل أن يٖمٓم ؽم٣مئاًل 
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